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RESUMO 

 

O património cultural e paisagístico associado aos jardins históricos constitui, nos dias que 

correm, elementos identitários das cidades ou regiões onde se inserem, preservando a sua identidade e 

documentando a sua história e evolução. 

A sua salvaguarda e conservação tornou-se, sem dúvida, num dos grandes desafios na Arquitetura 

Paisagista, na medida em que, através de um vasto conjunto de conhecimentos projetuais e concetuais, o 

projetista é capaz de intervir no espaço de forma respeitadora, garantindo e promovendo o seu caráter e 

o seu valor patrimonial e fortalecendo, ao mesmo tempo, a memória cultural e histórica de uma 

sociedade.  

Os jardins históricos são, também, grandes potenciais turísticos, constituindo, não raras vezes, diversas 

atrações artísticas e lúdicas que, se devidamente promovidas e valorizadas, configuram um espaço 

íntegro, harmonioso e dinâmico.  

Assim sendo, o presente trabalho apresenta estratégias de intervenção e de requalificação de um espaço 

de grande valor cultural, histórico e, também, social, correspondente aos jardins da “Casa museo Gaudí”. 

Considerando a sua contextualização, história, evolução e necessidades atuais, pretende-se, acima de 

tudo, alcançar um espaço sustentável e autónomo, capaz de responder positivamente às principais 

necessidades e usos inerentes de tal forma a que não se encaminhe para situações problemáticas, 

ameaçadoras ao seu caráter e ao seu valor.  

Nesta sequência de ideias, faz-se uma reflexão acerca do autor da obra – o arquiteto Antoni Gaudí 

Cornet –, aprofundando o estudo acerca da sua história, das suas obras e da sua grande aproximação e 

fascínio pela Natureza. De seguida, efetua-se uma análise do lugar onde o espaço de intervenção se 

insere – o parque Güell -, assim como do próprio jardim. Após esta análise, elabora-se uma avaliação do 

valor do lugar, identificando-se as oportunidades e constrangimentos. Posteriormente, é efetuado o 

programa base, partindo-se depois para a apresentação e explicação do projeto de requalificação dos 

jardins da “Casa museo Gaudí”, a qual inclui estratégias de conservação, valorização e promoção, de 

forma a torná-lo mais harmonioso e dinâmico e, ao mesmo tempo, mais sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 
These days, the cultural and landscape heritage associated with the historic gardens is an identity element 

of the cities or regions where it belongs, while preserving its identity and documenting its history and 

evolution. 

Its preservation and conservation have become undoubtedly one of the major challenges in Landscape 

Architecture since through a wide range of project and conceptual knowledge, the designer is able to 

intervene in space in a manner which respects, ensuring and promoting its character and its heritage 

value and strengthening, at the same time, the cultural and historical memory of a society. 

The historic gardens are also great tourist potentials often constituting various artistic and recreational 

attractions that, if properly promoted and valued, configure a healthy, harmonious and dynamic space.  

Therefore, this paper presents intervention and redevelopment strategies of an area of great cultural, 

historical and also social value, also corresponding to the Garden "Casa museo Gaudi". 

Considering its contextualization, its history, its evolution and its current needs, it is intended, above all, to 

achieve a sustainable and autonomous space, capable of responding positively to the main needs and 

inherent uses and also that does not refer to problematic situations, threatening to its character and its 

value.  

This way, it is a reflection on the author of the work – the architect Antoni Gaudí i Cornet – extending the 

study of his story, his works and his great approach and fascination for nature. Subsequently we carry out 

an analysis of where the intervening space is inserted - Park Güell - as well as the garden itself. After this 

analysis, we undertake an assessment of the value of the place, identifying its opportunities and its 

constraints. Next, the base program is performed, starting from then the presentation and the explanation 

of the redevelopment project of the gardens of the “Casa museo Gaudí”, which includes strategies for 

conservation, appreciation and promotion in order to make it more harmonious and dynamic and at the 

same time, more sustainable. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da disciplina de estágio do mestrado em Arquitetura Paisagista da Universidade do 

Porto, surge o presente relatório, fruto de um procedimento de pesquisa, análise, cruzamento de 

informação e posterior proposta projetual, onde se pretende, acima de tudo, resolver e solucionar 

problemas inerentes ao espaço onde se visa atuar.  

O relatório resulta do processo de trabalho desenvolvido ao longo do período de estágio entre a equipa 

Jordi Bellmunt & Agatta Buscemi Arquitectes, em Barcelona, finalizando-se com a apresentação de uma 

proposta, em termos projetuais, de requalificação e reabilitação dos jardins da “Casa Museo Gaudí”, no 

parque Güell, também em Barcelona.  

	  
1.1.  APRESENTAÇÃO DA TEMÁTICA E DO PROBLEMA/DESAFIO 

 
A cidade de Barcelona encontra-se, sem sombra de dúvida, repleta de espaços inconfundíveis: praças, 

parques, jardins… Em todos eles existe algo único. Em cada esquina há um detalhe, um ornamento, uma 

forma inspiradora. Em cada lugar existe a cor, a forma original e orgânica, a monumentalidade, o artístico, 

a inspiração e, em todos eles, denotamos uma forma de projetar e de pensar bastante original. 

Tudo isto deve-se ao facto de a cidade “respirar” Gaudí, um grande e marcante “ícone” de Barcelona, que 

acaba por formar uma metrópole com um caráter único, reconhecida e apreciada em todo o Mundo. 

Figura 1: Mapa dos locais turísticos de Barcelona. Autor: Eric Fisher (www.lotteharmesen.wordpress.com) 
 

(NONELL, J. (2001) Los jardines de Gaudí. Ediciones UPC, Barcelona 

	  

Parque Güell	  

Sagrada Família	  

Passeio de Gràcia	  

Praça da Catalunha	  

“La Rambla”	  
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Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926), arquiteto catalão mais ilustre do período do modernismo, vivido na 

Catalunha, em Espanha, sempre demonstrou um grande interesse pela observação e pela Natureza e, 

também, uma imensa paixão pela arte, pelo trabalho e pela perfeição. Em todas as suas obras está bem 

saliente essa exaustiva mas espantosa obsessão pela busca do belo, do perfeito e do magnífico.  

Nesta linha de ideias, surge o primeiro objetivo do trabalho: entender quais as influências deste arquiteto, 

as suas linhas de pensamento, assim como o seu estilo e as suas técnicas inovadoras na construção e 

organização de áreas verdes. 

O parque Güell, onde se inserem os jardins da “Casa museo Gaudí”, é, sem dúvida, um grande exemplo 

do modo de projetar, construir e criar de Antoni Gaudí, sendo notáveis e inconfundíveis os seus traços 

originais e a constante presença da cor e das formas inspiradas em elementos naturais. 

Por encomenda de Eusebi Güell, rico empresário e proprietário do terreno, o arquiteto catalão Antoni 

Gaudí projeta uma urbanização neste local, local esse escolhido devido à sua tranquilidade intrínseca, 

vistas sobre a cidade e o mar e, até, pela sua distância ao centro de Barcelona, uma vez que assegurava 

a privacidade dos futuros moradores e o distanciamento da intensa agitação e poluição, próprios das 

grandes cidades. 

Juntamente com Gaudí, trabalharam alguns dos seus colaboradores mais habituais, como é o caso de 

Josep Maria Jujol, Francesc Berenguer, Joan Rubió e Llorenç Matamala. Esta equipa acaba por criar um 

grande parque urbano, sendo este um reflexo da plenitude artística de Gaudí (NONELL, J., GABARRÓ, G. (1998)), 

assim como a obra que se destacará, na sua fase naturalista, explicada no presente relatório, no ponto 

3.2. O seu intuito na criação deste parque seria formar um aglomerado populacional, onde pretendia criar 

uma urbanização constituída por habitações estruturadas com todas as inovações da época. O objetivo 

de Gaudí seria, portanto, formar uma cidade-jardim, ao estilo inglês, no seio da grande metrópole de 

Barcelona, associando todos os elementos vegetais e toda a beleza natural inerente ao lugar. Assim, 

surge o segundo objetivo, que passa por compreender o desenho desta cidade-jardim e quais as técnicas 

e soluções projetuais para tal conquista. 

Gaudí não é bem sucedido, acabando por não ver realizada a sua pretensão original para o parque, mas, 

mesmo assim, decide construir uma habitação pessoal num recinto privilegiado desse parque, recinto 

esse que o presente trabalho pretende destacar e valorizar. 

Desta forma, Francesc Berenguer, um sócio de Gaudí, projeta para o Gaudí um chalet – um edifício que 

transpira arte, tranquilidade e aconchego –, onde o arquiteto passou os últimos 20 anos da sua vida, 

apresentando-se como um espaço repleto de luz e leveza. 

Nesse mesmo terreno, encontram-se os jardins onde se pretende intervir, para os quais se apresenta, 

numa fase final do relatório, uma proposta de requalificação. Este apresenta-se, portanto, como o 

principal desafio do trabalho, a partir do qual se delineam outros objetivos com a intenção de recuperar o 

lugar, garantindo a sua manutenção e tornando-o mais sustentável. 

Os jardins da “Casa museo Gaudí” constituiem uma área de 1330 m2 e representam, devido ao parque 

em que se insere e ao conjunto de elementos caraterísticos que constituem, o mais emblemático lugar do 
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parque, inaugurando-se no dia 28 de Setembro de 1963. Afinal, mesmo não sendo um espaço muito 

extenso em dimensão e área, trata-se do antigo “lar” deste notável ícone da cidade, do seu habitat e do 

seu casulo, onde apurava o seu trabalho e onde colocava em prática as suas ideias. 

Atualmente, apresentam-se novas linguagens no espaço e problemas de conservação que constituem 

ameaças ao seu caráter. Portanto, os objetivos a atingir com a conceção projetual referem-se à 

otimização do uso atual, não produzindo uma mudança da sua composição global, respeitando, acima de 

tudo, a configuração dos elementos de maior valor. Outro grande objetivo é evitar a deterioração e manter 

a integridade do edifício, garantindo o seu valor cultural.  

Assim, as intervenções para este espaço, a nível de projeto de Arquitetura Paisagista, visam, antes de 

mais, a adaptação de novos usos das áreas constituintes do espaço, de acordo com as necessidades 

expressas pela gestão do museu e pelos utilizadores desse mesmo espaço. O projeto pretende criar um 

local acessível a qualquer visitante, incluindo pessoas de mobilidade reduzida, tornando-o mais seguro, 

mais cómodo para a população em geral e mais harmonioso com a restante área do parque. 

 

1.2.  OBJETIVOS DO TRABALHO 
 

A cidade de Barcelona oferece um vasto conjunto de espaços verdes, conhecidos e apreciados em todo o 

Mundo, sendo que, muitos deles, constituem referências internacionais em termos paisagísticos e 

arquitetónicos. É, de facto, impressionante, o potencial de determinados espaços da cidade, 

predominantemente associados ao grande arquiteto, escultor e desenhador: Antoni Gaudí i Cornet.  

 

Assim, os objetivos passam por: 
 

– Entender quais as influências de Antoni Gaudí, as suas linhas de pensamento e as suas 

técnicas inovadoras na construção e organização de áreas verdes, valorizando o seu trabalho 

enquanto Paisagista; 
 

– Compreender as técnicas e soluções projetuais para o parque Güell e de que modo Gaudí 

desenha esta cidade-jardim;  
 

– Desenvolver um projeto de requalificação e reabilitação para os jardins da “Casa museo 

Gaudí”, no parque Güell, considerando e respeitando as condicionantes explícitas no plano 

especial de proteção do património arquitetónico e catálogo do distrito 6 (Anexo 1), assim como 

as necessidades expressas e solicitadas pela atual entidade gestora da “casa museo”.  
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2. METODOLOGIA 

 

 Este trabalho assenta numa metodologia de trabalho adquirida ao longo da minha formação 

académica, constituindo três fases: 1. Análise; 2. Síntese; 3. Proposta.  

Elabora-se uma contextualização histórica, física e geográfica da temática em questão, passando pelo 

cruzamento de toda a pesquisa e levantamentos, até à apresentação, numa fase final, de um projeto de 

arquitetura paisagista de requalificação e reabilitação de um espaço que atualmente não cumpre todas as 

funções estruturais e estéticas para o qual foi projetado. 
Assim sendo, o que se ambiciona, na primeira fase de trabalho, é elaborar uma pesquisa de informação 

acerca da história de Antoni Gaudí, das suas influências e suas obras paisagísticas, salientando-se o 

lugar onde se pretende atuar. Todas as recolhas de informação permitirão, certamente, uma melhor 

compreensão da temática em geral, assim como de toda a estrutura e configuração do parque, 

conduzindo a um projeto coerente, que solucione os problemas existentes e que responda às 

necessidades dos seus utilizadores.  

A segunda fase de trabalho corresponderá ao cruzamento de toda essa informação recolhida, tanto 

histórica como estrutural, partindo do enquadramento e levantamentos iniciais até ao alcance de uma 

compreensão geral do lugar onde se pretende intervir, concebendo linhas de ação a seguir para a 

execução do projeto em si. Nesta fase serão elaboradas estratégias gerais de intervenção dentro dos 

limites do terreno dos jardins da “Casa museo Gaudí”. Para além disso, deseja-se traçar objetivos gerais 

em termos de projeto e desenvolver uma avaliação do valor do lugar, discutindo as oportunidades e 

constrangimentos para esta intervenção paisagística. 

Finalmente, surgirá um projeto de execução com todos os esquemas e planos técnicos, apresentando-se 

uma proposta para este espaço. 

Figura 2: Quadro metodológico. 
 

(NONELL, J. (2001) Los jardines de Gaudí. Ediciones UPC, Barcelona 

	  

3.

2. SÍNTESE

 - AVALIAÇÃO DO VALOR DO LUGAR:
 - CARÁTER E ESPECIFICIDADES DO LUGAR;
 - CONDIÇÃO FÍSICA DO LUGAR.

 - OPORTUNIDADES E CONSTRANGIMENTOS;

1. LEVANTAMENTO E ANÁLISE

2.

 - ANTONÍ GAUDÍ CORNET:

 - HISTÓRIA;
 - INFLUÊNCIAS;
 - OBRAS PAISAGÍSTICAS;

- ANÁLISE DO LUGAR DE INTERVENÇÃO .
  (JARDIM DA CASA-MUSEO GAUDÍ, NO PARQUE GUELL) 

3. PROPOSTA

 - O JARDIM DA “CASA - MUSEO GAUDÍ”:

 - PROGRAMA BASE;
 - O PROJETO.
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3. AS PAISAGENS DE GAUDÍ 

 
3.1.  ANTONI GAUDÍ - O PENSAMENTO E O CONCEITO NATURALISTA  

 

 Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926) nasce em Tarragona, uma pequena cidade pertencente à 

comunidade autónoma de Catalunha. A sua educação foi bastante simples, sem luxos nem 

extravagâncias. Ao longo de sua vida sempre demonstrou um caráter genuíno, uma grande 

personalidade e uma elevada paixão pela inovação, pela observação e pelo sentido prático das coisas.  

Desde criança acabou por sofrer de reumatismo, doença que o impedia de participar em brincadeiras com 

os colegas, acabando por se ver obrigado a passar largas temporadas solitário, numa casa de campo 

com o nome de “Mas de la Calderera”, em Riudoms (Tarragona), onde apura o seu sentido de 

observação.  

De facto, durante estes períodos, Gaudí aproveitava o tempo livre observando e contemplando as 

paisagens desta região – uma paisagem de vinhas, oliveiras, amendoeiras, aveleiras, palmeiras, etc.(1), o 

que lhe fez adquirir o interesse pelos princípios do naturalismo, associado às formas biomórficas e 

dinâmicas da Natureza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assim sendo, Gaudí torna-se um grande apreciador da Natureza e de tudo o que lhe está associado, 

adquirindo um profundo interesse pelo mundo vegetal e animal, assim como um elevado espírito 

observador de cores, formas e figuras. O naturalismo, resultante da fusão da Arquitetura com a 

Paisagem, assim como o caráter mediterrâneo são, de facto, caraterísticas sempre presentes nas suas 

obras. O seu trabalho demonstra um cuidado especial pelo uso de vegetação mediterrânea autóctone, 

adaptada ao clima, e uma acentuada preocupação com a integração no meio natural.  
Gaudí sempre considerou, portanto, a Natureza como seu grande “livro”, onde aprendera constantemente 

e de onde retirou os conceitos e inspirações para as suas obras. O autor afirmava: “El gran libro que 

conviene esforzarse en leer es de la Naturaleza…” (2) De facto, tanto a tenta imitar, evocando exemplos 

das formas naturais perfeitas, como cria formas que a Natureza jamais criou, conjugando estas com suas 

ideias, nunca fugindo aos seus principios naturalistas e ecológicos. (1)    

Figura 3: Paisagem de Tarragona (NONELL, J. (2001) Los jardines de Gaudí. Ediciones UPC, Barcelona – pág. 16) 
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Assim, Antoni Gaudí afirma que a árvore é a “estrutura perfeita”, uma vez que, com as suas raízes 

ancoradas à terra, está completamente adaptada e capaz de resistir a ações 

da gravidade, do vento e de todos as possíveis condicionantes, adoptando, 

em todo o momento, formas distintas, originais e singulares. (3)  

Efetivamente, o autor afirmava: “Este árbol junto a la ventana de mi estudio: 

Este es mi maestro!” (2)  

 

 

 
 

 

(1) NONELL, J. (2001) 

(2) NONELL, J. (2001) Los jardines de Gaudí. Ediciones UPC, Barcelona – pág. 106 

(3) CRIPPA, M., BASSEGODA, J., Nunez, J., NAVASCUÉS, P., VIÑAS, F. (2001)  

 

 

3.2. OBRAS PAISAGÍSTICAS DE ANTONI GAUDÍ   
 
 A obra gaudiniana define-se como organicista e naturalista, tal como se patenteia noutros 

arquitetos urbanistas (como é o caso de Frank Lyoyd Wright ou Alvar Aalto (4)), em que se denota uma 

constante intenção de união dos conceitos da Natureza e Arquitetura. 
Antoní Gaudí almejou, de facto, nascer uma Arquitetura distinta de todas as que se haviam realizado, 

apercebendo-se que as formas da Natureza são extraordinariamente funcionais e harmoniosas. A 

Natureza apresenta, tal como refere o arquiteto, “estruturas” perfeitas, adequadas ao uso, como é o caso 

das árvores, considerando, portanto, a Natureza como a sua “grande mestra”.  

Enquanto estudante, Gaudí colabora no projeto do parque de la Ciudadela, na cidade de Barcelona, sob 

a chefia do arquiteto Josep Fonteseré (1874–1887), trabalhando em 

esculturas e na gruta da cascata.  

Entre 1883 e 1888, Gaudí teve influências do Oriente, patenteando um gosto 

especial pela arte oriental nas suas obras, durante este período (5).  

Assim, projeta o edifício “El Capricho” (1883–1885), construído sob a direção 

do arquiteto Cristòfer Cascante, assim como os 
jardins envolventes, no município de Comillas, 

em Cantábria. Trata-se de um jardim de caráter 

naturalista, onde se denota o imenso interesse 

de Gaudí pela cor e pela decoração com o 

azulejo cerâmico com inspirações de elementos 

naturais, como é o caso de girassóis.  

 Figura 4: Paisagem de Tarragona 
 (NONELL, J. (2001) Los jardines de Gaudí. Ediciones UPC, Barcelona – pág. 106) 

(NONELL, J. (2001) Los jardines de Gaudí. Ediciones UPC, Barcelona 

	  

Figura 5: Elemento 
decorativo do parque de la 

Cuidadela 

(NONELL, J. (2001) Los jardines 
de Gaudí. Ediciones UPC, 

Barcelona – pág.17) 
 

Figura 6: “El Capricho” Vista a 
partir da varanda do edifício 

(NONELL, J. (2001) Los jardines de Gaudí. 
Ediciones UPC, Barcelona – pág.25) 
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Estamos perante um espaço perfeitamente enquadrado com o edifício e com a realidade envolvente, 

onde Gaudí patenteia, mais uma vez, o seu modo de projetar em harmonia com a Natureza.  

 

 

 

 

 

 

Ainda no período orientalista, o arquiteto projeta, de 1883 a 1888, a Casa Vicens e seus jardins, no 

município de Grácia, em Barcelona, utilizando formas vegetais, de inspirações orientais, tanto no edifício 

como no desenho da área exterior. São notáveis certos elementos, como é o caso do portão de ferro da 

entrada principal, onde Gaudí faz uma reprodução de folhas de Chamaerops humilis (5), o que denota, 

mais uma vez, a constante intenção do arquiteto em reproduzir elementos 

naturais caraterísticos das suas vivências.  

Este é, de facto, um jardim romântico, tal como as outras obras do 

arquiteto, sendo constituído por canteiros com formas sinuosas e    

naturalistas. (6)  

Relativamente ao período do neogoticismo, entre 1883 e 1909, Gaudí 

inspira-se no estilo gótico, considerando-o o mais estrutural de todos os 

estilos históricos (5). Assim, projeta a torre e jardim de Bellesguard, na 

cidade de Barcelona, entre 1900 e 1909. Trata-se de uma propriedade 

privada onde o arquiteto projeta um típico palácio medieval, de estilo 

gótico. Os jardins envolventes ao imóvel constituem, claramente, vegetação típica de clima mediterrâneo, 
como é o caso de numerosas palmeiras (Phoenix dactylifera) e pinheiros (Pinus Pinea), apresentando 

muitas semelhanças com o parque Güell e, consequentemente, com os jardins que se pretendem 

salientar, tanto nos materiais utilizados (ferro e pedra), como na própria forma dos elementos constuintes 

do espaço. Também na decoração se apresentam elementos típicos do trabalho de Gaudí, encontrando-

se a famosa técnica de trecandís em bancos e muros. 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Elementos decorativos com inspiraçoes de elementos naturais – Girassóis / Edifício “El Capricho” 
           (www.flickr.com) 
 

Figura 8: Portão de ferro da entrada 

da casa Vicens com reprodução de 
folhas de Chamaerops humilis. 

(NONELL, J. (2001) Los jardines de Gaudí. 
Ediciones UPC, Barcelona – pág. 29) 

 

Figura 9: Pormenores dos jardins de Bellesguard 
 (www.bcnarq.blogspot.com.es) 
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Após estas fases, surge o período mais criativo de Gaudí: a fase naturalista, entre 1895 e 1916. Durante 

este período, o arquiteto aperfeiçoa o seu estilo orgânico inspirado nas formas da Natureza, colocando 

em prática as soluções estruturais originadas da sua “geometria regrada” (5), ou seja, composta por 

múltiplas linhas retas, cuja união e torção formam uma superfície curva e sinuosa. Corresponde à época 

de maior liberdade criativa, surgindo obras de grande riqueza estrutural, nas quais a função segue a 

forma (e não o contrário). De facto, é nesta fase que Gaudí se apercebe da grande funcionalidade 

proporcionada pelas formas da Natureza, compreendendo que nela não existe a linha reta nem o plano, 

mas sim uma grande variedade de formas curvas, exlusivamente funcionais. Chega, portanto, à 

conclusão que através da procura da funcionalidade se alcança a beleza no seu verdadeiro significado (5). 

Das suas obras naturalistas inclui-se o jardim de Can Artigas, também conhecido por jardim “de la 

Magnésia”, projetado entre 1905 e 1906. Como noutras obras, Gaudí projetou estes jardins com base em 

estruturas e formas naturais, unindo Arquitetura e Natureza. Trata-se de um jardim privado, no município 

de “la Pobla de Lillet”, em Barcelona. Destacam-se os cinco arcos de pedra e uma gruta, onde se 

encontra uma fonte ferromagnesiana, que dá origem ao nome de jardim “de la Magnésia” ou “de Can 

Artigas” (5). Uma vez que foi projetado em simultâneo com o parque Güell, há, claramente, semelhanças 

nestes dois espaços, em termos de desenho, materiais e elementos constituintes. Do mesmo modo, 

surgem caraterísticas idênticas nos jardins da “Casa museo Gaudí”, uma vez que estes apresentam as 

mesmas ideias e caraterísticas relativamente à área do parque em geral. 

É, por exemplo, perceptível que a sinuosidade dos bancos de pedra lisa existentes na gruta deste jardim 

se assemelham à dos existentes no parque Güell, nomeadamente nas caraterísticas e materiais 

(similares aos presentes nos jardins de sua, outrora, habitação). Outras semelhanças reportam-se ao 

sistema de pontes, que se assemelham ao sistema de viadutos do parque onde se inserem os jardins da 

casa-museu, assim como à pérgola, em que se podem observar pilares laterais com vasos na parte 

superior onde se introduz vegetação (Yucca gloriosa). De facto, as semelhanças desta, a nível de forma e 

estrutura relativamente à existente nos jardins da casa-museo, assim como a abundância desta espécie 

no parque Güell (6), evidencia, uma vez mais, o estilo próprio do arquiteto em projetar e criar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Jardim de Can Artigas 
(NONELL, J. (2001) Los jardines de Gaudí. Ediciones UPC, Barcelona – pág. 99 e 100) 
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O parque Güell, onde se inserem os jardins em que se pretende intervir, situa-se no distrito de Gràcia, 

bairro de “la Salut”, na designada “muntanya Pelada”, orientada a sul e protegida pelos ventos do Norte, 

apresentando vistas priveligiadas sobre o mar e sobre a cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteriormente ao projeto, esta montanha tratava-se de um lugar desflorestado, como indicava o seu 

nome, “muntanya Pelada”, constituindo apenas algumas espécies vegetais, como alfarrobeiras e 

pinheiros (7), sendo um terreno bastante seco, inclinado e com pouco sol (6).  

Eusebi Güell, um rico empresário catalão membro de uma influente família burguesa de Barcelona, 

compra o terreno e encarrega esta urbanização de luxo a Antoni Gaudí, que executa o projeto entre 1900 

e 1907. Gaudí elabora esta urbanização baseada em cidades-jardim inglesas, mediante objetivos bem 

definidos que propocionassem bem-estar e não comprometessem a integridade do lugar. Assim, seria 

obrigatório manter 50% de terreno para zonas verdes e equipamentos; das sessenta parcelas projetadas, 

de 1000 a 2000 m2, apenas uma sexta parte poderia ser edificada; não se permitiriam equipamentos ou 

usos industriais que alterassem a tranquilidade do lugar, etc (5). 

O arquiteto propõe a introdução de espécies que melhor se adaptavam ao terreno: pinheiros, 

alfarrobeiras, azinheiras, eucaliptos, palmeiras, ciprestes, figueiras, amendoeiras, ameixoeiras, 

magnólias, entre outras. De facto, é nesta obra que mais está patente o conceito naturalista e paisagista 

de Gaudí (5), para a qual propõe soluções que atenuam a pendente original do terreno, mas que se 

ajustam às formas, à topografia, como é o caso dos viadutos. Estes constituem caminhos de ligação de 

diferentes áreas do parque, e permitem a circulação tanto no nível superior como no patamar inferior, 

proporcionando comodidade e sombra. Desta forma, valorizam a Paisagem natural pré-existente, 

minimizam a erosão e a manutenção, uma vez que não obrigam a grandes intervenções de terreno e 

promovem, portanto, espaços sustentáveis.  

 
 

 

 

 

 

Figura 11: Vista do mar e da cidade a partir do parque Güell 
 

(Fonte própria. Abril, 2014) 
 

Figura 12: Vista aérea do parque Güell 
 

(Google earth) 
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Apesar de tudo isto, em 1907, a urbanização fracassa, suspeitando-se que esse insucesso tenha advindo 

do facto de o parque se encontrar longe do centro da cidade, fazendo com que a burguesia barcelonina 

preferisse residir noutros bairros, com serviços mais próximos e, também, do facto de não lhes agradar a 

ideia de viver com o conde Güell numa comunidade fechada em que este estabelecia as regras.  

Apesar disto, Gaudí decide residir num recinto do parque, desde 1906 a 1926, numa habitação projetada 

por Francesc Berenguer – “ la Torre Rosa” –, inicialmente para servir como casa-modelo da urbanização. 

Das sessenta parcelas projetadas inicialmente, apenas se constroem duas: uma correpondente à casa-

modelo acima referida e outra à “Casa Trías”, propriedade de Martí Trias i Domènech, advogado amigo 

de Güell e de Gaudí, sendo projetada em 1906, pelo arquiteto Juli Batllevell. 

Em 1923, os herdeiros de Güell vendem os terrenos da urbanização ao município, abrindo-se o parque, 
de forma limitada, permitindo ao público em geral passear livremente no seu interior, mediante o 

pagamento de uma pequena taxa, e acolhendo grandes eventos sociais. 

Em 1969, o parque foi nomeado Monumento Histórico Artístico de Espanha e, em 1984, foi classificado 

pela UNESCO como Património da Humanidade. Em 1987, inicia-se a reabilitação do parque pelos 

arquitetos Elies Torres e Martínez Lapeña, com a colaboração de Juan Bassegoda e Francesc Maña.  

Atualmente, trata-se de um parque público, de 15 ha, perfeitamente integrado na paisagem e tipicamente 

mediterrâneo, dada a constituição de vegetação lenhosa dominante nas paisagens mediterrâneas, com 

caraterísticas morfológicas comuns, necessárias para superar os períodos de seca estival (7). 

N

Viaduto das Jardineras

Entrada principal

Colina das três cruzes

Viaduto do Museu

Museu

Escola

Viaduto da Alfarrobeira

Praça da Natureza / Sala hipóstila

Figura 13: Esquema dos elementos principais / Área sujeita a pagamento - Parque Güell (anexo 3) 
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Outras obras integrantes da fase naturalista de Gaudí correspondem à casa Calvet (1898-1899), à casa 

Batlló (1904-1906) e à casa Milà (1906-1912), sendo que, as duas últimas coincidem com o ponto 

culminante da época modernista em Espanha (5). 

Através da análise das fases e das obras de Antoni Gaudí, é possível compreender o seu grande respeito 

pela paisagem natural assim como a sua singularidade em projetar espaços verdes. Torna-se evidente 

que, apesar de ser maioritariamente conhecido como o arquiteto catalão modernista, Gaudí acaba por 

desenhar jardins bastante peculiares e originais, próprios do seu estilo e da sua forma de pensar e 

projetar. Percebe-se, então, que o arquiteto parte sempre das mesmas inspirações, advindas das suas 

vivências e da sua história pessoal, aliando estas aos seus principios de ecologia, sustentabilidade e 

funcionalidade. 
 

 

 

(4) CRIPPA, M., BASSEGODA, J., Nunez, J., NAVASCUÉS, P., VIÑAS, F. (2001)  

(5) NONELL, J. (1989) 

(6) NONELL, J. (2001) 

(7) NONELL, J., GABARRÓ, G. (1998)  

 
4. ANÁLISE E LEVANTAMENTO – JARDINS DA “CASA MUSEO GAUDÍ” 

 

4.1. HISTÓRIA 
 

 O terreno constituinte dos jardins da “Casa museo Gaudí” é, como anteriormente já foi expresso, 

adquirido por Antoni Gaudí em 1906, onde viveu vinte anos de sua vida, até 1926, juntamente com o seu 

pai Francesc Gaudí i Serra e a sua sobrinha, Rosa Egea Gaudí. 

No final de 1926, o arquiteto muda-se para a oficina da Sagrada Família, tendo vindo a falecer em Junho 

do ano seguinte, num acidente. Em 1960, o edifício, conhecido por “la Torre 

Rosa”, projetado por Francesc Berenguer, é adquirido pela associação 

“Amigos de Gaudí”, com o objetivo de fundar um museu dedicado ao arquiteto, 

museu esse que viria a ser inaugurado a 28 de setembro de 1963.  

Em 1992, a gestão da “Casa museo Gaudí” foi transferida para a fundação 

responsável pela construção da Sagrada Família, passando a contribuir 

financeiramente para esse projeto. Atualmente, o referido edifício é 

considerado “interesse cultural nacional”, estando incluído no plano de 

proteção especial.  

No mesmo terreno, surgem os jardins que se pretendem ressaltar, 

desenhados para caminhar, usufruir da beleza natural e repousar em contacto 

com a Natureza. Denotam-se, de facto, as formas orgânicas e naturalistas do arquiteto, existindo um 

conjunto de elementos notáveis que realçam os seus traços, como é o caso das esculturas por si 

desenhadas e de todos os restantes elementos (pérgola, escadarias, muros, canteiros, etc.).  

Figura 14: “La Torre Rosa” 
(NONELL, J. (2001) Los jardines 

de Gaudí. Ediciones UPC, 
Barcelona – pág. 71) 
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Porém, ao longo do tempo, os jardins foram perdendo a associação e a harmonia com a casa, originando 

problemas estruturais. Por outro lado, existem problemas de segurança e falta de comodidade em 

determinadas áreas, que não se apresentam capazes de responder às necessidades, presentes e 

futuras, da população.  

 

4.2. SITUAÇÃO ATUAL 
 

Os jardins da “Casa museo Gaudí” inserem-se no parque Güell e apresentam-se como um 

exemplo das 60 parcelas projetadas por 

Antoni Gaudí, cumprindo os objetivos 

impostos pelo arquiteto mencionados 

anteriormente no relatório.  

O terreno constitui uma área de 

1330 m2, sendo que o edifício ocupa 185 

m2. Atualmente, o espaço apresenta-se 

pouco alterado relativamente ao original, 

mantendo o desenho inicial e os 

elementos fulcrais do projeto. É, devido ao 

seu elevado valor histórico, social e 

cultural, o espaço mais emblemático do 

parque, sendo procurado pela população 

local e por turistas, durante todo o ano. 

Dentro dos limites desta propriedade, o 

terreno apresenta uma pendente de 

aproximadamente 15%, que é resolvida através do sistema de escadas, rampas e muros. Trata-se, 

portanto, de um jardim desenhado de modo a que surgissem locais planos, mais cómodos para repouso e 

contemplação. 

Devido à sua localização, o espaço proporciona vistas privilegiadas sobre a cidade e sobre o mar, apesar 

de, atualmente, estas serem um pouco limitadas por alguns elementos arbóreos de maior porte.   
 

 

4.2.1. ACESSIBILIDADE 

 

Em termos da acessibilidade, é de referir, inicialmente, os pontos de entrada para o parque Güell, 

essencialmente aqueles mais próximos das entradas dos jardins da “Casa museo Gaudí” e, por isso, 

frequentemente utilizados para tal. Através do esquema da figura 16, é possivel observar a existência de 

quatro acessos, dos quais se pretende salientar os apresentados a Norte e a Nordeste do parque, pela 

maior proximidade aos jardins em questão.  

Figura 15: Esquema de localização do jardins da “Casa museo Gaudí” 
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Para além disto, torna-se importante analisar os meios de transporte que servem estes pontos de acesso, 

uma vez que, como já foi referido, este é um local bastante afastado do centro da cidade, sendo, 

portanto, essencial ter conhecimento do modo de chegar ao parque a partir desse mesmo centro. Assim, 

tomando como ponto inicial a “plaza de Catalunya” (Figura 1), os visitantes ou utilizadores do parque e do 

jardim poderão optar pelo transporte de bus, com a duração de, aproximadamente, trinta minutos, 

podendo optar ora pelos autocarros municipais ora pelo autocarro turístico. Existe, também, a 

possibilidade de optar pelo serviço metropolitano, mais rápido, sensivelmente apenas 15 minutos. Este, 

apesar de mais rápido, apresenta desvantagens uma vez que, para além de não oferecer ao visitante a 

possibilidade de usufruir, ao longo da viagem, de pontos ilustres da cidade, nomeadamente a casa Milá e 

a casa Batlló, visíveis ao longo do	   Passeig de Grácia, também se torna um pouco incómodo, uma vez 

que as pessoas, após a chegada ao bairro onde se localiza o parque, serão obrigadas a caminhar cerca 

de 15 minutos até alcançar o mesmo. Já no que diz respeito ao transporte de bus, este serve todas as 

entradas do parque, nomeadamente as mais favoráveis ao jardim. 

No que diz respeito às entradas, existem dois acessos, exclusivamente pedonais. Um deles, a Noroeste, 

trata-se do acesso principal, que direciona 

as pessoas até à entrada do edifício 

correspondente à “Casa museo Gaudí”. A 

outra, a Este, corresponde à atual entrada 

secundária, e permite, também, a 

circulação até à entrada do edifício que, 

neste caso, é proporcionada através de 

uma escadaria que atravessa o espaço de 

Este a Oeste.  

Figura 16: Esquema - Acessibilidade - Parque Güell (anexo 4) 
 

Figura 17: Esquema – Enquadramento e acessos do jardim 
 

Entradas, inclusive para pessoas de 

mobilidade reduzida

Entrada (não possibilita a entrada a 

pessoas de mobilidade reduzida)

Entradas que possibilitam entrada a 
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Para além destas, existe, no limite Noroeste, um outro portão que separa a área do jardim da área sujeita 

a uma taxa de entrada, encontrando-se, portanto, desativado.  

É percetível que o espaço tenha sido pensado e projetado considerando os acessos, a circulação e a 

comodidade, tal como Antoní Gaudí sempre patenteara nas suas obras.  

O espaço permite a entrada de pessoas de mobilidade reduzida a partir dos dois acessos existentes. 

Porém, o acesso a Noroeste é aquele que se torna mais favorável para tais utilizadores uma vez que 

permite a chegada ao museu de forma mais rápida e cómoda, proporcionada pela rampa existente de 

suave inclinação. Caso contrário, os referidos visitantes terão que circular pela pérgola de Nordeste a Sul 

do jardim e, depois, continuar pela caminho existente a Noroeste até à entrada do museu. Os referidos 

visitantes poderão, portanto, circular em grande parte da área do jardim, com exceção do limite Noroeste 

e da zona este e central do espaço.  

Apesar de tudo, estas impossiblidades em termos de circulação não serão resolvidas com a proposta de 

requalificação apresentada posteriormente, uma vez que, para tal, seria necessário eliminar a escadaria 

central existente que constitui um dos elementos fulcrais do jardim, que é uma marca de grande valor a 

nível de desenho, de configuração e, até, histórico... 
 

 

4.2.2. PAVIMENTOS 

 

De forma geral, o jardim conserva os pavimentos da época do projeto, sendo que alguns são resultado 

das intervenções de reabilitação, realizadas recentemente (fevereiro de 2013). 

Estes últimos dizem respeito ao pavimento betuminoso de cor cinzenta, correspondendo à área da 

entrada principal e à rampa de acesso correspondente. Destas intervenções resultou, também, o percurso 

que encaminha desde o final da rampa de acesso principal até ao limite Noroeste do edifício, assim como 

à zona frontal do mesmo, constituindo, igualmente, pavimento betuminoso, de cor cinzenta.  Por outro 

lado, existem pavimentos que se mantêm desde a época do projeto original (1900). Destes incluem-se as 

áreas de pavimento em calçada, a Noroeste do jardim, assim como em redor do edifício, escadas de 

percusos secundários e, ainda, uma porção da escadaria central, mais próxima do museu. 

Para além destes, existem as áreas verdes, ajardinadas e os caminhos em saibro estabilizado, como é o 

caso do percurso da pérgola, bem como os percursos secundários, os locais de estadia e, também, a 

maior parte da escadaria central. (Plano 1.3, anexo 7) 

Existem certos problemas no espaço em termos de pavimentação, que se referem a casos de desgaste 

por efeitos da erosão, existindo casos bastante graves, onde se detetam raízes de árvores a descoberto. 

Para além disso, é evidente a descontinuidade e a incoerência de pavimentos existentes após as 

intervenções anteriormente referidas.  

De facto, denota-se uma falta de unidade entre o pavimento existente desde a entrada até ao limite 

Noroeste do edifício e à restante área em redor do mesmo, resultando áreas pouco harmoniosas e pondo 

em causa o caráter e a imagem original do jardim. 
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4.2.3. ESTRUTURAS 

 

Relativamente às estruturas e mobiliário existentes nos jardins da “Casa museo Gaudí”, o espaço 

apresenta um razoável grau de conservação, existindo, no entanto, em alguns casos, patologias que 

desvalorizam o local e que põem em causa a sua integridade.  

Existe um conjunto de bancos dispersos pela área do jardim, nomeadamente em áreas de estadia e 

locais de passagem e, também, algumas papeleiras nas entradas e na área a Sul do edifício.  
 

I. PÉRGOLAS 

Dos elementos estruturais do jardim, destacam-se as pérgolas existentes. Uma delas encontra-se no final 

da rampa de acesso principal, espraiando-se ao longo de um percurso secundário a Norte do espaço. 

Para além desta, presencia-se outra estrutura que percorre os limites do jardim de Este a Oeste. 

Relativamente à primeira, entende-se que esteja em condições razoáveis de conservação, existindo 

algumas patologias nas estruturas de suporte. Já no que diz respeito à segunda, existem algumas 

patologias graves, como é o caso de obstruções dos arcos parabólicos, estando, em alguns casos, 

dobrados, com as bases de pedra partidas, estruturas de suporte oxidadas, encontrando-se, também, 

perfis não originais, introduzidos em tempos posteriores ao projeto. 

 

 

 
 

 

 

 

II. MUROS E MURETES 

Existe uma grande diversidade de muros e muretes no jardim, sendo que, em alguns casos, é evidente a 

falta de manutenção. Assim, detetam-se 

casos de perda de material devido à 

erosão e, também, a introdução de novos 

materiais (diferentes dos originais e 

inapropriados), durante intervenções de 

restauro.  

 

 

 

Figura 18: Fotografias das pérgolas e de patologias existentes 
Fonte própria (Abril,2014) 

 
 

Figura 19: Fotografias de muro e murete e de patologias existentes 
Fonte própria (Abril,2014) 
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III. OBJETOS DE EXPOSIÇÃO 

Ao longo do jardim surgem interessantes objetos de exposição, correspondentes, maioritariamente, a 

elementos emblemáticos de outras obras do arquiteto. Assim, observa-se, por exemplo, uma reprodução 

do portão de entrada da Casa Vicens e da Casa Milà, uma cruz da propriedade Miralles, conjuntos de 

azulejos no solo correspondentes a pavimentos desenhados por Gaudí e, ainda, um conjunto de 

medalhões de mosaico com a famosa técnica de trecandís. (Plano 1.4, anexo 8) 

O espaço apresenta, no final da rampa de acesso principal, um conjunto de medalhões de mosaico, de 

forma hexagonal. Estes apresentam patologias resultantes de uma insuficiente manutenção ou de 

reparações mal executadas. Em alguns casos observa-se uma perda de material devido ao desgaste pela 

erosão, denotando-se, em casos mais graves, a introdução de material inapropriado e que não segue a 

forma original do objeto. (Plano 2.3, anexo 12) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 

1 

Figura 20: Medalhões de trecandís existentes. Fonte própria (Abril,2014)  
 
 

Figura 21: Patologia nos medalhões 2-4: Limite de 
pedras inferior incompleto. Fonte própria (Abril,2014)  

 
 

Figura 22: Patologia nos medalhão 10: Suporte do 
elemento a descoberto e oxidado . Fonte própria (Abril,2014)  
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Os restantes objetos de exposição, igualmente implementados por iniciativa da entidade responsável pela 

gestão da casa-museu, encontram-se, na generalidade, em bom estado de conservação. Porém, como já 

foi referido, estão distribuídos sem qualquer critério congruente, existindo casos em que se encontram em 

locais dificilmente identificáveis, devido ao crescimento descontrolado da vegetação.  

 
 
 
 

4.2.4. ILUMINAÇÃO 

 

No que se refere à iluminação, o jardim apresenta alguns focos, fixos ao edifício do atual museu, e postes 

de iluminação, introduzidos em fases posteriores à do projeto inicial. Por outro lado, existem ouros 

elementos que, pelos materiais e pela forma, parecem corresponder à época do projeto de Gaudí.  

Tem-se conhecimento que o local albergará eventos noturnos, como, por exemplo, apresentações de 

livros, e que, para tal, o espaço terá que constituir um maior conjunto de pontos iluminados. 

Assim sendo, têm-se vindo a realizar estudos acerca da iluminação mais vantajosa a implementar no 

local, que não o desvalorize nem ponha em causa o seu caráter. Por outro lado, também já se realizaram 

testes no jardim, com a ajuda duma equipa de técnicos de iluminação, tendo-se executado experiências 

em elementos marcantes, como na pérgola, em objetos de exposição e em elementos vegetais mais 

notáveis, como é o caso dos pinheiros mansos existentes no jardim.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24: Pontos de iluminação existentes 
Fonte própria (Abril,2014)  

 
 
 

Figura 23: Fotografias dos objetos de exposição existentes 
Fonte própria (Abril,2014)  

 
 

Figura 25: Fotografias dos testes de iluminação realizados para a proposta. 
Fonte própria (Abril,2014)  
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4.2.5. VEGETAÇÃO 

 

O jardim da “Casa Museo Gaudí” apresenta uma diversidade de espécies considerável que segue o 

modelo da restante área do parque. Na generalidade, as espécies encontram-se num estado razoável de 

conservação, sendo que os problemas existentes correspondem a um crescimento descontrolado, como 

é notório nos elementos arbóreos de maior porte (Pinus Pinea) que limitam o espaço em termos visuais.  

Tendo em conta as suas dimensões, é, de facto, percetível que estes elementos arbóreos fazem parte do 

conjunto das espécies plantadas na época do projeto de Antoni Gaudí, constituindo, por isso, um valor 

acrescentado. Juntamente com estes exemplares, julga-se que espécies como a Wisteria sinensis, 

Jasminum mesnyi e Jasminum officinalis também correspondem aos exemplares mais antigos e ainda 

alguns arbustos como Buxus balearica. 

Por outro lado, deteta-se a presença de espécies mais recentes, como é o caso das árvores de fruto – 

Citrus aurantium e Citrus reticulata e, também, Clivia miniata e Agapanthus umbellatus. (Plano 1.5, anexo 9) 

 

4.2.6. CONCLUSÃO DA ANÁLISE E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

Este é, de facto, um jardim histórico de grande valor, no qual estão intrínsecos os ideais e os 

pensamentos de um grande arquiteto da época modernista e onde se transparece as suas caraterísticas 

fulcrais de desenho e de projeto. 

Através de todo este processo de análise da siuação atual, pode-se concluir que os jardins da “Casa 

museo Gaudí” apresentam-se pouco modificados relativamente ao espaço original, mantendo as 

estruturas e os elementos de maior valor. Contudo, para além da notável limitação em termos de 

conservação e manutenção, o espaço foi perdendo, ao longo do tempo, a unidade entre a casa e o 

jardim, algo que era bastante desejável e reforçado por Antoni Gaudí, demonstrado a partir do seu modo 

de projetar, que tinha em conta a funcionalidade e comodidade de acessos, circulação e estadia. Essa 

perda deve-se, também, ao surgimento de descontinuidades resultantes de certas intervenções 

posteriores, assim como das necessidades atuais do jardim enquanto espaço público.  
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FOTOGRAFIAS GERAIS DO JARDIM  

 

 

 
 

 

 

Figura 26:  Acesso principal para o jardim. Fonte própria (Março, 2014)  
 
 
 
 

Figura 27:  Rampa de acesso para o jardim. Fonte própria (Março, 2014) 
 
 
 

Figura 28:  Zona central do jardim. Fonte própria (Março, 2014) 
 
 
 



2013 / 2014 | Mestrado em Arquitetura Paisagista | Relatório de estágio  

Margarida Gonçalves | Requalificação dos jardins da “Casa Museo Gaudí” | Página 20 

 

 

 

 

 

Figura 29:  Escadaria central. Vista da entrada a Este. Fonte própria (Março, 2014) 
 
 
 

Figura 30:  Zona Sudeste do jardim. Fonte própria (Março, 2014) 
 
 
 

Figura 31:  Escadas secundárias a Nordeste do jardim. Fonte própria (Março, 2014) 
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Figura 32:  Zona Sudoeste do jardim. Fonte própria (Março, 2014) 
 
 
 

Figura 33:  Zona Noroeste do jardim. Fonte própria (Março, 2014) 
 
 
 

Figura 34:  Caminho a Noroeste do jardim. Fonte própria (Março, 2014) 
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5. SÍNTESE 

 
5.1. AVALIAÇÃO DO VALOR DO LUGAR 
 
 

 5.1.1. Caráter e especifidades do lugar 

 

Os jardins da “Casa museo Gaudí” correspondem, de facto, a um espaço com um caráter muito 

próprio, que resulta da combinação e inter-relação dos elemenos que o constituem.  

A sua história e contexto social tornam o espaço notável, tanto pelo facto de se localizar numa das obras 

mais emblemáticas de Antoni Gaudí – o parque Güell –, como pelo próprio lugar, uma vez que 

corresponde ao local da antiga habitação deste ilustre arquiteto, onde viveu os últimos anos da sua vida. 

O espaço evidencia acontecimentos históricos relevantes, correspondendo ao auge da época do 

modernismo catalão, em Espanha, vivida aquando da elaboração do projeto, nos séculos XIX e XX.  

A topografia do local onde se insere o jardim surge, também, como uma peculariedade, enfatizando o seu 

caráter. Esta esfecificidade está relacionada com a forma de o arquiteto adaptar e harmonizar o espaço 

ao terreno, originalmente bastante inclinado, na busca constante de valorizar a paisagem natural. De 

facto, anteriormente ao projeto de Gaudí este seria um local com declives bastante acentuados, 

praticamente inacessível e pouco cómodo. O arquiteto decide, então, atenuar os declives sem efetuar 

grandes alterações da paisagem a nível da sua configuração, criando, em vez disso, locais de estadia 

planos, através do sistema de escadas, rampas e muros. 

O jardim é, também, bastante beneficiado em termos de localização, proporcionando umas vistas 

bastante abrangentes sobre o mar e a cidade de Barcelona.  

A vegetação assume, também, um papel essencial no que diz respeito ao traçado e estrutura do jardim. 

O seu conjunto está visivelmente adaptado ao clima mediterrâneo, seguindo o mesmo modelo da 

restante área do parque. É evidente a presença de exemplares que vigoram no espaço desde a época do 

projeto de Gaudí, destacando-se, pelas suas dimensões e, portanto, pelo seu valor histórico associado, 

como é o caso dos pinheiros mansos (Pinus Pinea) e das palmeiras (Phoenix canariensis).  

Para além disto, surgem interessantes estruturas no jardim, que lhe conferem um caráter notável. Destas 

destaca-se o edifício que corresponde à antiga habitação do arquiteto (e atual museu), representando, 

pelo próprio valor histórico, assim como pela sua localização, o elemento construído de maior valor.  

Para além desta estrutura, o jardim possui estruturas notáveis como é o caso das pérgolas, das quais se 

destaca a existente nos limites de Este a Oeste, desenhada por Gaudí para proporcionar sombra e 

privacidade ao imóvel, assim como os bancos, muros e muretes, de formas sinuosas, próprios dos traços 

do arquiteto.  
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 5.1.2. Condição física do lugar 

 

De forma geral, admite-se que o espaço conserva a maioria das caraterísticas físicas e estruturais desde 

a época da sua criação, descritas anteriormente neste relatório. Porém, o espaço patenteia problemas 

resultantes de intervenções posteriores, constituindo uma perda de unidade entre todo o espaço e, 

também, uma perda de associação entre o edifício e o jardim. 

Há, ainda, uma incoerência no espaço em termos de distribuição de certas estruturas, como é o caso dos 

objetos de exposição existentes. Estes estão, de facto, dispostos sem qualquer fundamento, não se 

entendendo o porquê de tal localização, conduzindo ao aumento da fragilidade estrutural do espaço. 

Em termos de vegetação, surgem, também, problemas que fragilizam o caráter do jardim, existindo 

espécies não favoráveis e não adaptadas ao conjunto e tipologia de vegetação mediterrânea existente e, 

também, problemas de manutenção que limitam o espaço em termos visuais. 

Para além disso, decorrentes das necessidades já apontadas, surgem outros pontos menos positivos, 

evidenciados ao longo dos tempos, tendo em conta os usos do jardim (por parte da população), 

presentes e futuros. A partir deste conhecimento, conclui-se que os jardins da “Casa museo Gaudí” 

carecem fisicamente de elementos necessários, por exemplo, para a realização de futuras atividades 

noturnas, apresentando uma insuficiente iluminação para tal efeito. 

Assim, mesmo sendo notável e bem patente o cuidado existente com a manutenção do edifício da “Casa 

museo Gaudí” relativamente aos jardins propriamente ditos, pode-se concluir que este espaço se 

apresenta razoavelmente preservado. Por outro lado, como já foi referido, existem carências, 

maioritariamentre a nível funcional, que a presente proposta irá, certamente, procurar, afincadamente, 

resolver, na mira da obtenção de um espaço público, de utilização permanente, coerente e organizado, 

que suscite a curiosidade das pessoas em visitá-lo.  

 

5.2. OPORTUNIDADES E CONSTRANGIMENTOS 
 

Foram encontradas as seguintes oportunidades para a área de intervenção: 

• A inserção no parque Güell, uma vez que, tratando-se da obra mais reconhecida de Antoní Gaudí, 

desperta a curiosidade em visitar este e, consequentemente, os jardins em questão; 

• A correspondência com o local da antiga residência do arquiteto, suscitando o interesse em visitá-lo; 

• A reduzida modificação da configuração geral do jardim relativamente ao projeto inicial, assim como a 

manutenção dos elementos de maior valor; 

• A orientação a Sul, proporcionando um espaço confortável, protegido dos ventos vindos do Norte; 

• As vistas priveligiadas sobre o mar e a cidade. 

 

Por outro lado, foram encontrados os seguintes constrangimentos para a área de intervenção: 

• Perda da associação e harmonia entre o edifício e os jardins; 
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• Falta de unidade entre todo o espaço, resultante de intervenções posteriores; 

• A incoerência na distribuição de certas estruturas, como é o caso dos objetos decorativos expostos; 

• A presença de vegetação não adaptada ao conjunto e tipologia existentes;  

• A falta de conservação e manutenção de alguns elementos vegetais e construtivos, nomeadamente 

de alguns elementos arbóreos (Pinus Pinea) que limitam o espaço em termos visuais; 

• A carência, a nível estrutural e física, face aos atuais e futuros usos do espaço. 

 

6. PROPOSTA DE REQUALIFICAÇÃO — JARDINS DA “CASA MUSEO GAUDÍ” 

 
6.1. PROGRAMA BASE  

 

Através de toda a análise elaborada anteriormente e identificação dos problemas/constrangimentos 

existentes, procedeu-se ao estabelecimento dos princípios gerais de intervenção: 
 

§ Não produzir uma mudança da composição e configuração global dos jardins da “Casa 

museo Gaudí”, intervindo no espaço de forma respeitadora, preservando o máximo de 

elementos originais e valorizando o seu caráter original; 
 

§ Evitar a deterioração da integridade e autenticidade do espaço, garantindo o seu valor 

cultural, histórico e social, assim como do seu edifício associado, correspondente à outrora 

habitação de Antoni Gaudí e atual museu; 
 

§ Criar um espaço sustentável acessível a todas as faixas etárias, estimulando a gestão e 

conservação dos seus elementos e evitando grandes intervenções futuras de manutenção 

que impliquem elevados custos;  
 

§ Otimizar o uso atual dos jardins da “Casa museo Gaudí” (dinamizando-o e melhorarando a 

sua organização de acordo com o seu uso) associado à marcante presença do museu;  
 

§ Fomentar o reconhecimento da populacão local, regional e internacional acerca deste 

espaço, tornando-o mais dinâmico e mais harmonioso; 
 

§ Sensibilizar a populacão em geral para a importância da preservação deste espaço 

emblemático da cidade de Barcelona, enquanto património natural e arquitetónico.  

 

De seguida, elaborou-se um programa base, que inclui as ações a realizar no jardim, distinguidas 

consoante a sua tipologia e o modo de atuar. A partir da resolução e conclusão de tal programa surgirá, 

portanto, um espaço harmonioso e íntegro, capaz de responder às necessidades presentes e futuras. 
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Assim sendo, o programa base inclui os seguintes parâmetros: 

1. Repôr a harmonia e associação entre o jardim e o edifício, conservando a sua integridade; 

2. Reorganizar o espaço, repensando, de forma funcional e estética, na localização de certos 

elementos, como as esculturas; 

3. Aumentar a segurança e comodidade do espaço, potenciando e dinamizando os usos atuais das 

áreas do jardim, consoante as suas necessidades.  

4. Reforçar a integração do jardim na restante área do parque e a conectividade com essa 

envolvência, garantindo um equilíbrio tanto a nível de desenho como em termos de vegetação. 

 

6.2. O PROJETO  
 

A partir do estabelecimento do programa base acima referido, segue-se a explicação do projeto 

de requalificação para o jardim. Este apresenta-se como o principal desafio do trabalho pois, apesar das 

intervenções seguidamente referidas parecerem, à primeira vista, simples e elementares, elas requerem 

elevados conhecimentos utilizados pela Arquitetura Paisagista na intervenção de jardins históricos. De 

facto, intervir em espaços dotados de caráter tão notável - a grande obra de Antoni Gaudí, a sua “valiosa 

pérola” e, para além disso, o seu eleito habitat, onde se acomodou nos últimos anos de sua vida – exige o 

recurso a conhecimentos de vários níveis e a distintas disciplinas e matérias.  

Quando analisadas individualmente, as intervenções propostas podem parecer pouco complexas, mas, 

se devidamente analisadas, enquadradas e avaliadas na sua globalidade de acordo com o seu contexto, 

rapidamente se tornam relevantes e dotadas de complexidade. Uma pequena intervenção – positiva ou 

negativa – pode fazer toda a diferença no resultado final da intervenção. 

O papel do Arquiteto Paisagista no desenvolvimento destes trabalhos torna-se, portanto, essencial, uma 

vez que, com todos os seus conhecimentos a nivel concetual e projetual, é capaz de intervir no espaço de 

forma respeitante, requalificando e devolvendo às cidades espaços de grande valor. 

Neste caso em concreto, tais intervenções não podem ser demasiado impactantes. Devem, em vez disso, 

constituir ações mínimas, adaptadas com o caráter identitário do local e que, ao mesmo tempo, o 

optimizem e dinamizem de acordo com as suas necessidades atuais. Todas as novas linguagens devem 

ser introduzidas no espaço de forma sensata e coerente. Os materiais, estruturas, vegetação, etc, são 

aspetos que o projetista deve ter em atenção, de modo a não surgirem situações ameaçadoras ao valor 

em causa.  

Para além disso, na elaboração de trabalhos desta natureza, o projetista deve ter uma visão global do 

espaço, de modo a entender quais as suas prioridades, as grandes ameaças e principais desafios, 

valorizando-o e reintegrando, de forma funcional e coerente, a sua imagem original.  



2013 / 2014 | Mestrado em Arquitetura Paisagista | Relatório de estágio  

Margarida Gonçalves | Requalificação dos jardins da “Casa Museo Gaudí” | Página 26 

O projetista deve centrar-se no bem-estar do visitante, nas melhores condições de apoio e acolhimento, 

otimizando esses espaços de modo a facilitar a interpretação e compreensão da sua história e, ao mesmo 

tempo, a proporcionar uma visita enriquecedora e única. 

1. 
Dos problemas identificados e que, desde o ínicio do projeto se ressaltaram, destaca-se a perda de 
associação entre o jardim e o edifício ao longo dos anos. 

A partir desta conclusão foram, então, identificadas as causas e, simultaneamente, traçadas soluções que 

colmatassem tal constrangimento. 

A circulação atualmente predominante no espaço, tal como se pode observar no plano 1.2, anexo 6, 

prende-se notavelmente pelo acesso ao museu existente no local. Assim, as pessoas acedem ao jardim 

pela entrada a Noroeste e, através da rampa, rapidamente alcançam a entrada do museu. Após essa 

visita, as pessoas tendem a descer pela escadaria existente na zona central do jardim, saindo pelo local 

existente a Este.  

A partir da análise da circulação atual principal, pode-se, de facto, concluir que as pessoas entram no 

jardim mas acabam por não o visitar na sua totalidade. Para além disso, através do estudo da sua 

configuração, torna-se evidente que, em tempos do projeto inical de Gaudí, o espaço privilegiava o 

acesso a Este, atualmente considerado e utilizado como  “secundário” ou, simplesmente, a saída do 

jardim. É, sem dúvida, notório que este acesso apresenta grandes potencialidades, tanto no que se refere 

aos eixos visuais marcantes sobre a casa-museu, como pela existência da própria escadaria que constitui 

um elemento de grande valor. 

Assim, é proposta uma nova circulação de modo a retomar a sua imagem e o seu uso no momento da 

sua criação, restituindo a harmonia do jardim e, ao mesmo tempo, proporcionando uma visita global do 

mesmo (plano 3.2, anexo 18 e plano 3.3., anexo 19). O que se propõe é que, com a exceção das pessoas de 

mobilidade condicionada, este se torne num local de passagem “obrigatório”. Os visitantes entrarão, 

portanto, no jardim pelo acesso principal atual, mas, em vez de se dirigirem à rampa, seguirão pelas 

escadas a Norte do espaço, onde existirá um ponto de paragem, dotado de uma estrutura semelhante à 

existente no final da rampa em questão, que providenciará aparelhos de áudio-guia, sendo que tal 

proposta será explicada, mais pormenorizadamente, em seguida, no presente relatório. Após esta 

paragem, as pessoas seguirão a sua visita, descendo até ao ponto inicial da escadaria central, a partir da 

qual alcançarão a zona de entrada do museu. De seguida, pretende-se que os visitantes continuem o seu 

percurso pelo jardim, suspendendo tal visita para fases posteriores do passeio. Para isso, o serviço de 

áudio-guia auxiliará no percurso proposto, indicando qual a circulação aconselhada. Assim, as pessoas 

passarão a circular pelas traseiras do edifício até à pérgola localizada no limite Sul do jardim. Neste local, 

os utilizadores terão a oportunidade de apreciar esta estrutura, desenhada e criada pelo arquiteto Antoní 

Gaudí, usufruindo da frescura e aconhego proporcionado(a) pela vegetação trepadeira existente. Após 

alguns metros de passeio e conhecimento deste local através dos aparelhos de áudio-guia, alcançar-se-á 
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a zona de atividades proposta a Sul do jardim, onde as pessoas poderão repousar um pouco e, de 

seguida, continuar o seu passeio, através da escadarida secundária, até à zona de entrada do museu. 

Neste ponto, pretende-se que as pessoas tomem perceção do eixo visual marcante até ao acesso 

secundário e, posteriormente, indicar-se-á o acesso ao museu, onde se continuará com as explicações 

acerca das divisões existentes no interior do museu, assim como de toda a história e vida do arquiteto e 

dos elementos presentes na sua antiga habitação como é o caso dos seus objetos pessoais e dos móveis 

por si desenhados.  

Após a visita do museu propriamente dito, as pessoas serão novamente encaminhadas até ao local onde 

foram providenciados os aparelhos de áudio-guia, através do novo caminho implementado no espaço, de 

modo a que possam devolvê-los de forma acessível e rápida. A partir deste local as pessoas poderão 

continuar pela escadaria até à saída do jardim, correspondente à “entrada secundária” do mesmo.  

É de referir que, em qualquer momento, as pessoas poderão alterar a “rota” proposta e caminhar 

livremente pelo jardim, visitando outras áreas, como é o caso da pérgola existente no limite Oeste, assim 

como a loja de recordações na fachada Sul do museu, etc.  

A partir desta nova circulação, os visitantes poderão, então, usufruir do espaço na sua globalidade, 

tomando perceção do seu valor, enquanto património histórico, cultural e social mas, de igual modo, 

natural.  

Tornou-se, também, evidente que certas intervenções executadas no espaço, posteriormente ao projeto 

original, suscitaram problemas de descontinuidade e desarmonia entre a casa e o jardim, possivelmente 

devido à insuficiente, ou inexistente, análise prévia do local. 

Existem situações comprometedoras, rapidamente identificáveis, no jardim, a partir de, por exemplo, 

determinados pontos do museu, aquando da sua visita. Estas dizem respeito a descontinuidades, em 

áreas pavimentadas, não justificáveis, pouco harmoniosas e que não contribuem, de modo algum, para a 

melhoria da funcionalidade ou da estética do local. Uma destas situações surge no limite Noroeste do 

edifício, onde se evidencia uma quebra do pavimento betuminoso de cor cinzenta (implementado em 

fevereiro de 2013) e se inicia o pavimento em calçada, o qual, atualmente, se prolonga até à área Sul do 

jardim, como se pode constatar no plano de pavimentos atuais (1.3), no anexo 7. A conservação do 

pavimento original em calçada nas escadas que une esta zona à da entrada da casa, assim como na 

porção superior da escadaria central e na zona de acesso ao local de estadia onde se presencia a 

escultura da cruz de Miralles, também se mostra comprometedora, uma vez que, da mesma forma, 

origina descontinuidades no desenho do espaço e pontos de vistas pouco positivos durante a visita do 

museu. Para colmatar estes problemas, o que se propõe é a continuação do pavimento betuminoso 

desde o ponto de quebra até à zona a sul do jardim, prolongando-se pelas escadas e zonas de acesso 

acima referidas. (ver plano de nova pavimentação (3.4), no anexo 20) 

Assim, para além de se criar um percurso contínuo e aprazível, acessível a qualquer visitante, desde a 

entrada Noroeste até à zona Sul do jardim e à zona frontal ao museu, tal proposta proporcionará a união 
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de toda a zona Este e Sul, eliminando incoerências e pontos de vista menos positivos a partir do museu 

e, como tal, contribuirá para a união da casa e do jardim, repondo a sua imagem original. 

Tornou-se, também, essencial considerar a recuperação das estruturas existentes no jardim, de modo a 

tornar patente o seu valor e, consequentemente,  harmonizá-las com o edifício e com o espaço em geral. 

De facto, estão presentes estruturas de  grande valor, desenhadas pelo arquiteto com funções bem 

explícitas que, atualmente, se encontram danificadas e, por isso, desvalorizadas. Por outro lado, existem 

certas estruturas não adaptadas ao local, tanto pela sua constituição em termos de materiais como pela 

própria tipologia de mobiliário. Assim, tais elementos serão eleminados e, em alguns casos, substituídos. 

As intervenções de reabilitação das pérgolas existentes (plano 2.4, anexo 13) prendem-se com as patologias 

observáveis, pretendendo-se proceder à sua resolução e, assim, restabelecer a condição original das 

partes que sofreram danos. Uma das principais patologias refere-se à oxidação existente nos suportes 

metálicos e, portanto, propõe-se atuar, numa primeira fase, onde essa oxidação é notavelmente mais 

acentuada, como é o caso da zona inferior dos suportes, junto ao solo. Nestes casos, o suporte será 

completamente substituído por outro de caraterísticas semelhantes. É, ainda, observável a existência de 

perfis de suporte deformados, devido ao peso das espécies trepadeiras e ao vento. Estes perfis serão, 

em casos mais graves, substituídos na totalidade e reforçados com outro suporte. Nos casos em que os 

perfis apenas se apresentem ligeiramente dobrados, passar-se-á à reposição da sua forma original. Outra 

patologia notável presencia-se nas bases de pedra existentes, pretendendo-se, tendo em conta o grau de 

gravidade, restaurar ou substituir a peça, de modo a que não se torne ameaçadora à segurança dos 

utilizadores do jardim e ao valor estético do local. 

Também os muros e muretes existentes no jardim correspondem a elementos de grande valor, sendo 

que, nos dias que correm, evidenciam problemas decorrentes da erosão e de reparações mal executadas 

e, por isso, nem sempre se encontram em harmonia com o espaço na sua generalidade. Assim, serão 

substituídas estruturas desta natureza em vários locais do jardim, como no final da rampa de acesso 

principal, na escadaria central e em delimitações de canteiros na zona proposta para atividades de grupo. 

Por outro lado, devido ao estado menos grave, certos muretes serão restaurados e recuperados, sendo 

que, em termos de projeto, não se intervirá nos muros de contenção do perímetro da propriedade. Assim, 

será removido o material inapropriado e substituído por outro, advindo de demolições de alguns muros 

altamente instáveis. (plano 3.7, anexo 23) 

Ainda no que se refere às estruturas, prevê-se a reabilitação do conjunto de medalhões de trecandís, 

alinhados em zigue-zague, de Gaudí e Jujol, fixados ao muro de contenção da rampa de acesso principal. 

De acordo com as patologias observáveis no plano 2.3, no anexo 12, foram definidos dois objetivos para 

a sua reabilitação, sendo eles a recuperação dos seus limites e a recuperação dos próprios fragmentos 

de cerâmica. A restauração do trecandís presente nestas peças, envolve, de facto, a colocação de 

cerâmica adequada e adaptada ao conjunto existente e, portanto, no caso de tal se tornar impossível, 

passar-se-á à introdução de um material que, mesmo distinto, forme um conjunto harmonioso e que seja 

facilmente identificado como “não original”.  
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2. 
Através do estabelecimento do programa base foi, igualmente, identificada uma desorganização e 
descontextualização de certas estruturas, dispostas no espaço sem qualquer critério aparente que o 

justifique, seja ele funcional ou estético. Assim, procedeu-se a alterações a nível de distribuição de certos 

objetos de exposição, agrupando-os consoante tipologias, de modo a valorizá-los e torná-los 

devidamente identificáveis. Por outro lado, serão eliminados elementos não favoráveis ao conjunto que 

não valorizam, estetica ou funcionalmente, o espaço. (plano 2.2, anexo 11) 

3. 
Para além destes problemas, existe uma notável falta de segurança no espaço, assim como carências 
físicas em determinadas áreas do jardim, as quais, segundo a entidade gestora da “Casa museo 

Gaudí”, não se apresentam capazes de responder às necessidades presentes e futuras.  

Assim, o que se pretende, em termos de projeto, é dinamizar e otimizar o espaço, tornando-o mais seguro 

e, ao mesmo tempo, mais cómodo.  

Para tal, propõe-se uma otimização e dinamização da área Sudoeste do jardim, correspondente à 

zona inferior da escadaria central, propondo a criação de uma área polivalente, multifuncional, 

devidamente equipada para o desenvolvimento de atividades de grupo, em ocasiões de eventos, visitas 

de estudo, etc. De facto, considerando o conjunto global das áreas do jardim, esse é o local naturalmente 

mais cómodo para tal efeito, uma vez que se trata da zona mais plana e, por isso, mais favorável a tal 

utilização.  

Por outro lado, pretende-se optimizar o espaço em termos de instalações, tanto a nível da iluminação 

como no que diz respeito a instalações elétricas. 

A questão da iluminação surge face à necessidade expressa pela gestão da casa-museu relativa ao 

futuro desenvolvimento de atividades noturnas no jardim, como por exemplo apresentações de livros, 

aumentando, simultaneamente, a segurança e comodidade do espaço nestas ocasiões.  

Assim, o que se pretende é a criação de cenários de luz interessantes, valorizando e realçando os 

elementos patrimoniais mais espetaculares, como é o caso das pérgolas existentes, objetos de 

exposição, exemplares vegetais, etc.  

Para tal, tendo em conta as suas funções e a sua constituição, foram definidas as zonas primordialmente 

iluminadas (Z1-Z7) através dos elementos verticais definidos para o espaço. Estes elementos pemitirão, 

também, a iluminação das esculturas e da casa-museu, existindo diferenças a nivel de intensidade e cor 

das luzes, consoante as caraterísticas e função do elemento a iluminar. Portanto, os focos direcionados 

para as estruturas, como é o caso dos objetos de exposição, constituirão uma luz mais intensa e de cor 

branca, de modo a “criar ambiente” e a ressaltar o objeto como elemento escultural. Já no que diz 

respeito à casa, a luz apresentará uma cor mais branda, de tons amarelos, de modo a não se sobressair 

exageradamente no espaço. Para além destes, serão implementados focos direcionados para a 

iluminação de certos elementos arbóreos sobre uma estrutura fixa no solo e, ainda, focos para a 
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iluminação das pérgolas. É, ainda, de referir que, mesmo existindo diferenças a nivel da intensidade da 

luz, todos os elementos terão luzes suaves, harmoniosas com o local e que nao se imponham 

excessivamente no espaço.  

Serão, também, introduzidos pontos de eletricidade, assentes no solo, em zonas mais necessitadas de 

tais estruturas. Estas, devido às atividades e usos que lhe serão inerentes, correspondem à área 

polivalente e zonas próximas desta, assim como determinados locais de passagem. (plano 3.8, anexo 24) 

Ainda no que diz respeito à melhoria da comodidade, segurança e dinamização do espaço, consoante 

as suas necessidades presentes e futuras, propõe-se, como já referido, a implementação de uma 

pequena estrutura, similar à existente no final do acesso Noroeste do jardim. Em lugar de venda de 

bilhetes para a visita do museu, esta nova estrutura proporcionará aparelhos de áudio-guia aos 

visitantes, que lhes explicará, ao longo da visita, a história do jardim, a da casa e a do arquiteto. (plano 3.6, 

anexo 22) 

De modo a reforçar a segurança e comodidade do espaço, é proposta a introdução de corrimões ao longo 

das escadarias. Esta proposta está, de facto, associada à questão da segurança do jardim mas, também, 

à iluminação. De facto, estes corrimões constituirão luzes LED, direccionadas para o solo, no seu interior, 

que ressaltarão o eixo central coincidente com a escadaria, proporcionando um ambiente mais 

aconchegante, mas, ao mesmo tempo, reforçará a segurança e comodidade do espaço, auxiliando as 

pessoas  a percorrerem estes locais. 

Outra proposta refere-se à implementação de um novo percurso que una a área frontal da fachada 

principal do edifício às escadas existentes na zona a Norte do jardim. Este percurso aumenta a 

comodidade do jardim, permitindo às pessoas a devolução, de forma mais rápida e facilitada, dos 

aparelhos de áudio-guia no final da visita. Torna-se, de facto, mais cómodo para os utilizadores 

atravessarem o espaço até à área onde se implementará a estrutura responsável pelos referidos 

aparelhos através deste percurso, em lugar de serem obrigados a retornar à rampa de acesso principal 

ou, então, a atravessar a escadaria central e percorrer as escadas secundárias até esse ponto.  

Para além disso, a presente proposta contribui para a unificação do espaço, uma vez que permite a 

criação de uma passagem intermédia, entre a cota superior da rampa de acesso principal e a cota da 

zona de estadia, onde se presencia a cruz da propriedade Miralles.  

Também a escadaria central e as escadas de união entre a zona Sul do jardim e a zona frontal à 

fachada principal do museu serão alvo de modificações, nomeadamente no que se refere à regularização 

das alturas dos degraus, de modo a torná-las mais seguras e cómodas. 

Assim, propõe-se alterações na configuração da escadaria central, reduzindo-se o número de degraus e 

regularizando a sua altura para 14 cm ao longo de todo o perfil. A escadaria a Sul será, igualmente, 

sujeita a modificações, ficando reduzida a 13 degraus de 14 cm de altura. (plano 3.5, anexo 21) 

Por fim, será efetuada uma revisão em termos das infra-estruturas de vigilância, garantindo a estabilidade 

do espaço e a segurança dos seus utilizadores. Tal como se pode observar no plano de iluminação (3.8), 
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manter-se-ão as câmeras de vigilância existentes junto ao acesso principal e à entrada Este, assim como 

a câmera que se encontra na zona Sul do jardim. 

4. 
Tendo em consideração o valor histórico associado ao jardim e ao parque em geral, pretende-se reforçar 

a harmonia entre os dois, garantindo um equilíbrio em termos de desenho e vegetação. Ao mesmo 

tempo, pretende-se que as propostas a este nível não comprometam a futura manutenção do jardim, 

visando um espaço sustentável, próximo da sua imagem original, colocando-nos na época da sua 

criação.  

Antes de mais, deseja-se que estas intervenções promovam a preservação, tanto quanto possível, das 

espécies originais de elevado valor histórico, garantindo a sua identidade e função.  

Assim, tendo em conta o estudo do estado atual da vegetação realizado anteriormente, foram tomadas 

decisões acerca da vegetação a conservar, (plano 2.5, anexo 14; anexo 15) assim como das espécies 

porventura transplantadas posteriormente para outros locais do parque, segundo as devidas normas de 

proteção, de modo a não comprometer a sanidade do elemento vegetal. (plano 2.6, anexo 16) 

Após estas operações proceder-se-á à nova plantação, apresentada no plano de vegetação (3.9), no 

anexo 25. (ver anexo 26 e 27) 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após todo o trabalho e projeto de requalificação desenvolvido para os jardins da Casa museu 

Gaudí, tornou-se bastante mais percetível a importância de preservar, salvaguardar e valorizar espaços 

públicos associados a acontecimentos históricos, culturais e sociais, marcantes numa determinada 

sociedade. De facto, espaços de tais caraterísticas narram histórias e marcam acontecimentos, muitas 

vezes associados a figuras emblemáticas, responsáveis pela evolução e crescimento de cidades, como é 

o caso do arquiteto Antoni Gaudí, autor e projetista da obra em destaque e em apreço neste trabalho.  

Todo os estudos efetuados durante a elaboração do presente relatório acerca do arquiteto permitiram, 

sem dúvida, entender as suas grandes linhas de pensamento e de que forma as transpunha para as suas 

obras, permitindo refletir e atuar no jardim de forma coerente. Também os levantamentos e análise 

desenvolvida acerca do contexto, do próprio lugar e das necessidades atuais do espaço encaminharam 

para um conhecimento geral da área de intervenção e de toda a temática associada, partindo-se, assim, 

para um trabalho de projeto íntegro e harminioso. 

A intervenção do Arquiteto Paisagista em jardins históricos de tão elevado valor cultural e social tem, de 

facto, um papel importante na sociedade e na vida das populações, na medida em que, ao proporcionar 

espaços aprazíveis que respondem positivamente aos seus usos inerentes, aumenta a sua qualidade de 

vida, oferecendo exepriências deveras enriquecedoras e lúdicas. Ao mesmo tempo, o Arquiteto 

Paisagista contribui para o aumento de espaços verdes coesos, funcionais e sustentáveis, acessíveis à 

sua gestão e manutenção. 

Todas as propostas apresentadas encaminham, de facto, para um espaço autónomo e sustentável, capaz 

de criar oportunidades de lazer e convivência. Tendo em conta o seu elevado valor histórico e o seu 

passado glorioso, todas as opções do projeto tendem a ser pouco impactantes, não modificando o 

desenho original do espaço, mas sim potenciando as áreas atualmente mais vulneráveis e danificadas 

pela elevada utilização permanente acompanhada pela falta de conservação. 

Os jardins da Casa museu Gaudí constituem, de facto, um exemplo bastante claro de que a ação do 

Homem, se descontrolada e desequilibrada, pode descaraterizar e desvalorizar espaços de caráter 

notável, fazendo surgir locais ineficientes e desaproveitados.  

Assim, com o projeto de requalificação apresentado, retorna-se a um espaço próximo do original, com as 

devidas condições de estadia e recreio, valorizando e potencializando os bens nele presentes, de modo a 

que o visitante adquira conhecimentos acerca da sua história.  

Cria-se, portanto, um espaço unido, multifuncional e acolhedor, que satisfaz todas as necessidades que 

foram surgindo ao longo dos tempos, com o crescimento, evolução e alterações dos hábitos e modos de 

estar e viver das cidades e das populações.   
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