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 "No inicio do século XXI, já conscientes 

da facilidade que o ser humano tem para 

modificar as condições climáticas e 

naturais do planeta onde vivemos, o 

conceito de paisagem ou natureza foi 

redefinido. A natureza já não é só o que 

vive e a paisagem não é apenas aquela 

cena bucólica que tinha a capacidade de 

emocionar os românticos. Hoje sabemos 

que existe natureza artificial e que toda a 

natureza tem algo de artificio. Os 

arquitectos devem deixar de pensar 

apenas em termos de materialidade. O 

homem cria condições artificiais, 

configura ambientes - naturais ou 

artificiais que também são arquitectura. 

O uso de meios imateriais pode ser tão 

importante como o uso de meios 

materiais para definir um espaço." Carlos 

Sant' Ana 
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APRESENTAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Jardim "promenade" e o Jardim de "contemplação" - 3 casos de estudo 

 

Bruno Gião Bandeira Costa 

 

O papel dos jardins na cidade enquanto espaços de ócio é complementado pela 

necessidade que o ser humano tem de contacto com a natureza. Assumem-se assim 

como parte integrante e indispensável da própria cidade, enquanto lugar habitável 

para o homem. 

Neste trabalho é feita uma reflexão do jardim enquanto espaço público e o seu 

enquadramento na cidade de Lisboa, tendo sido estudado a história de alguns dos 

seus jardins e a sua evolução ao longo dos tempos.  

Actualmente os jardins já não têm a função social importante de outrora mas 

porem tem a função de ócio e um papel determinante na qualificação de vida e 

ambiente urbano, neste contexto são estudados os jardins horizontais, onde será 

feita a análise dos jardins e parques mais importantes no âmbito da cidade de Lisboa. 

Por outro lado iremos abordar o caso dos jardins verticais, que surgem como novo 

paradigma da sociedade actual. Esta opção vem também responder a múltiplos 

problemas da cidade e afirmando-se como alternativa ao espaço verde tradicional. 

Neste trabalho vão ser abordados três casos de estudo com o objectivo e intenção de 

reflectir sobre o jardim enquanto espaço publico na urbanidade contemporânea de 

Lisboa. 

 
 

Palavras-chave: Jardim, Arquitectura, Parede, Vegetal, Contemplação, Promenade. 

 
 



 

 

  



 

PRESENTATION  

 

title of the essay 

 

nome completo 

 

The role of gardens in the city as leisure spaces is complemented by the need that the 

human being has contact with nature. Are assumed as an integral and indispensable 

part of the city itself, as a place habitable for man. 

In this work, a garden reflection as a public space and its context in Lisbon and studied 

the history of some of its gardens and its evolution over time. 

Currently the gardens no longer have the important social function once but however 

has the leisure function and a decisive role in the qualification of life and urban 

environment in this context the horizontal gardens are studied, where the analysis of 

the most important gardens and parks will be made within the city of Lisbon. 

Furthermore we discuss the case of vertical gardens, which arise as a new paradigm of 

modern society. This option would also meet the multiple problems of the city and 

asserting itself as an alternative to traditional green space. 

This work will be addressing the three case studies with the aim and intention to reflect 

on the garden as public space in contemporary urbanity of Lisbon. 

 

Palavras-chave: Garden, Architecture, Wall, Vegetable, Contemplation, Promenade. 
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1. PREFÁCIO 

O presente trabalho é resultado de diversos meses de investigação e foi 

cuidadosamente produzido. Consiste numa reflexão critica e analítica aos jardins 

horizontais e jardins verticais, definidos respectivamente como jardins "promenade" e 

jardins "contemplação", enquanto definidores do espaço público.  

Foi durante o período renascentista que os jardins começaram a ser planeados e 

produzidos segundo uma estratégia, apesar de serem espaços maioritariamente 

privados . Foi só na época do romantismo que se definiu o conceito de jardim público, 

desde uma nostalgia da natureza, afastada pela dimensão das grandes cidades que 

surgiu, juntamente com os cabarés e as "promenades", nessa altura em que existia 

uma grande crise de valores de uma sociedade que ansiava por distração e lazer. 

Hoje em dia na cidade de Lisboa podemos encontrar os jardins como espaços urbanos 

de ócio, nos quais se presencia um equilíbrio entre a natureza e a cidade que a rodeia, 

como é exemplo o caso do Jardim da Estrela abordado ao longo deste trabalho. Em 

parte, o jardim tem agido como modelador da cidade, remetendo-nos para um mundo 

natural, imaginário que nos cativa 

Ao longo dos tempos os jardins de Lisboa têm sofrido diversas alterações no seu 

planeamento e concepção. Em tempos recentes, surgem como alternativa aos jardins 

tradicionais os jardins verticais, que têm como principal objectivo responder à limitação 

do solo para construção e ao seu alto custo. Um exemplo deste tipo de jardins é o da 

Caixa Fórum de Madrid, caso de estudo neste trabalho, no qual se verifica um 

aproveitamento de uma empena cega para introdução de um espaço verde, actuando 

como elemento refigurador daquele espaço urbano. 

Tanto nos jardins horizontais como nos jardins verticais a arquitectura desempenha 

um papel fulcral. Nos primeiros através de espaços que se vão conectar com a 

natureza fazendo a ligação do todo, nos jardins verticais, a arquitectura vai funcionar 

como a estrutura que o vai estruturar e definir. 

Um dos objectivos deste trabalho é a reflexão sobre a utilização de jardins verticais no 

espaço da cidade, verificando em que medida estes podem melhorar a qualidade do 

ambiente urbano e a sua interacção com a arquitectura. Outro objectivo, é analisar a  

resposta que possam dar a alguns problemas da cidade através dos vários sistemas 



O Jardim "promenade" e o jardim de "contemplação" - 3 casos de estudo 

Bruno Gião Bandeira Costa  22 

de construção, explicando a sua importância sem nunca esquecer a sua componente 

técnica e função,  

No decorrer deste trabalho são apresentados três casos de estudo, com a finalidade 

de reflectir sobre casos concretos, reveladores da importância dos jardins horizontais e 

dos jardins verticais na cidade, designadamente: o Jardim da Estrela como jardim 

"promenade; a Caixa Fórum em Madrid enquanto jardim "contemplação" e o meu 

projecto final de curso. 
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2. NATUREZA E EDIFICADO 

2.1. BREVE HISTÓRIA JARDIM EM LISBOA 

A recriação do perfeito através do jardim é um acto próprio do ser humano que vê nos 

jardins uma aproximação ao paraíso, moldando-os segundo a visão própria de cada 

época, sendo os jardins influenciados pela cultura do lugar onde são concretizados. O 

jardim funciona também como um refúgio para o homem se isolar e repousar. 

Os jardins podem, portanto, serem considerados conjuntos de arte criados pelos 

jardineiros ou arquitectos paisagistas que neles influem e que neles deixam a sua 

marca cultural redefinindo o lugar onde atuam, tornando-se os jardins parte de uma 

memória associada ao lugar, através das suas disposições e organizações. A natureza 

fica dominada por regras imposta pelo próprio homem, ficando por vezes essa 

artificialidade encoberta. (Tostões, 1992 pp. 10-11) 

"A ideia de jardim como lugar modificado e transformado pela intervenção do homem 

baseado num objecto estético, nasce do conceito de propriedade privada dos bens 

naturais (o território) e da convicção de que o belo natural pode ser aperfeiçoado pelo 

homem." (Tostões, 1992 p. 11) 

Como refere também a autora, o jardim português manteve-se igual a si mesmo, 

segundo as ideias da idade média, onde os jardins existiam sem regra, como se de 

bosques se tratassem, até aos finais do século XVIII. Apesar desta via de pensamento 

que se constatava em Portugal os jardins tenderam a desenvolver-se na Europa, mais 

especificamente na Itália renascentista, onde o jardim começou a ser pensado 

segundo uma função e uma organização, estando relacionado com edifício como se 

de um todo se tratasse. Esta maneira de pensar vai influenciar outras culturas como 

são os casos francês, inglês e alemão. 
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Os franceses começam então a usar este jardim de regua e esquadro, dando-lhe uma 

identidade própria. "Le Nôtre1, define o paradigma de jardim à francesa, do jardim 

como artefacto máximo, galante e luxuoso, alimento do espirito e da vaidade 

humanas." (Tostões, 1992 p. 14) 

 

Segundo a autora o modelo do jardim francês perde importância com o tempo e o 

modo como este se organiza passa a ser uma ideia do passado, surgindo o jardim 

inglês que na sua organização e nos espaços gerados copiam a natureza como se 

dela se tratasse. Assim surge em Inglaterra a modelação da paisagem recriando o 

natural. 

Em Inglaterra começa-se a criar parques e jardins onde se procura explorar os 

acidentes do terreno e criar percursos criando um jogo entre água e vegetação, 

tentando recriar o selvagem sem uma ordem especifica como se assim sempre tivesse 

sido. Assim o terreno é moldado de maneira a criar nele percursos e histórias. Estes 

enormes jardins com o seu ar bucólico e com identidade tão natural, onde cada peça é 

tratada de maneira a fazer conjunto de um todo, com a água a passar as árvores que 

ali são postas com intenção, como que criando uma história. 

                                            
1 André Le Nôtre  nasceu em Paris a 12 de março de 1613 e morre em Paris a 15 de setembro de 1700. 
Considerado o maior paisagista do barroco francês. É sua a obra dos jardins do Palácio de Versalhes e 
pelos Jardins das Tulherias, sob o governo de Luís XIV. 

Ilustração 1 Jardim de Versalhes, retirado do sitio da internet electra, publicada a 23 de fevereiro de 2013 
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Tendo estes jardins uma forte ligação com o romantismo e com o romântico, o jardim 

ganhou assim outra dimensão relativamente ao jardim de setecentos, uma dimensão 

de história apesar de continuar com a identidade da "promenade", tornando-se numa 

história que se possa percorrer. (Tostões, 1992 pp. 16-17) 

"Correspondem à transformação do sentido de passeio (promenade) e de passear que 

acabará por dominar o século XIX e o início do XX. O exercício e o ritual do passeio, 

definido por eixos, passa a conjugar-se com a ideia de percurso iniciático, com várias 

etapas e níveis. O conceito oitocentista de passeio com a ideia de circuito prolonga o 

sentido da promenade de Setecentos dando-lhe uma dimensão narrativa. 

O passeio urbano na segunda metade de Setecentos queria dizer andar a ver, fazer-se 

ver e ser visto, num jogo de identificação individual e social, numa atitude de 

exteriorização recreativa ritualizada num acto da sociedade." (Tostões, 1992 p. 17) 

Em Lisboa havia muita a tradição do espaço verde privado, pertencente a grandes ou 

pequenos proprietários. Funcionava assim o verde colectivo como um conjunto de 

momentos reservados e apenas para o deleite de alguns. (Tostões, 1992 p. 10) 

"Espaços fechados, secretos e mágicos, os jardins portugueses revelam características 

permanentes ao nível profundo do conceito de espaço e da forma de sentir e viver esse 

universo! Em Lisboa, diversos jardins privados, murados e escondidos, integravam-se 

no conjunto de um palácio ou, mais humildemente desenvolvidos em pequenos 

quintais, constituíam uma rede de verde oculto e privado, mantendo o sentido 

tradicional do "horto" e da "horta rural", recriando um pedaço de "quinta rural" e 

provinciana no espaço urbano da cidade." (Tostões, 1992 p. 10) 

O período entre épocas fez despoletar uma crise moral e de identidade. Existiu uma 

transformação muito grande a decorrer na sociedade Lisboeta e na sociedade 

Europeia na altura de setecentos e oitocentos. 

Não sabendo como interpretar estas mudanças as pessoas necessitavam de escapes, 

tendo surgido nesta época os cabarets, os boulevards, os cafés e os jardins públicos. 

O aparecimento dos jardins românticos está muito ligado à crise moral que existiu, foi 

um refúgio, uma paragem, um escape de uma realidade progressista que a sociedade 

não estava pronta para encarar, um sitio de melancolia e de saudade dos tempos 

áureos, bem como a tentativa de explicar Deus através da Natureza. 
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Em Lisboa os jardins públicos aparecem como uma necessidade própria daquele 

tempo, em que as pessoas necessitavam de espaços para se entreterem. 

Os jardins em Lisboa vão aparecendo e transformando-se como parte desta metrópole 

segundo o crescimento da própria cidade, sendo estes muitas vezes influenciados 

pelo exemplo dos jardins ingleses e franceses, sofrendo também do contexto urbano 

em que se inserem ou da época em que são feitos, e da influência cultural, moral ou 

sociológica a que são sujeitos bem como da moda que estiver em uso no país. 

(França pp. 11-15) 

Os jardins da capital portuguesa são uma referência para a cidade, tendo sido 

introduzidos em várias épocas e diversos estilos. Estes constituem um grande 

atractivo, onde cada jardim é trabalhado de maneira especifica para conferir diferentes 

vivências e espaços ao seu utilizador. (Amorim, 1941 p. 9) 

"Ao jardim municipal e aos parques da cidade está reservada a missão de acolher o 

publico proporcionando-lhe conforto, bem estar e prazer visual. Dentro dessa 

orientação, tem de se cuidar de todos os seus frequentadores. Aos mais velhos, dar-

lhes possibilidades de repouso e recreio de espirito, em lugares aprazíveis, recantos 

sossegados, com bibliotecas escolhidas. Aos mais novos, continuar a obra dos jardins 

para crianças, isolando-as e proporcionando-lhes jogos e divertimentos  próprios da 

sua idade." (Amorim, 1941 p. 9) 

No inicio do século XIX começa a surgir nestes jardins um diversificado conjunto de 

mobiliário urbano como quiosques, parques infantis, cafés, e coretos, reflectindo a 

arquitectura do ferro. (Lisboa, 2014) 

Existem, assim, jardins e parques urbanos de grande relevância e que são importantes 

destacar na história de Lisboa como o Passeio Público (Av. da Liberdade), o Jardim da 

Estrela, o Parque Eduardo VII, o Jardim Botânico, a Estufa Fria, o Jardim do Campo 

Grande e o Jardim da Gulbenkian. De referir ainda o caso de Monsanto e a execução 

de um parque florestal também em Lisboa e o seu impacto na cidade. Todos estes 

jardins desempenham um papel muito importante na história da cidade de Lisboa e na 

sua evolução e na maneira como a cidade foi crescendo. 
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2.1.1. PASSEIO PÚBLICO 

A necessidade de um parque de recreio para os cidadãos de Lisboa foi, reconhecido 

pelo Marquês de pombal e os seus colaboradores, que após o terramoto de 1755 

começaram a pensar na execução do mesmo. Este espaço seria um lugar de convívio 

e de passeio. Assim nasceu a ideia de criar o passeio do Rossio, logo designado de 

Passeio Público, um espaço ajardinado e arborizado.  

Para a execução deste projecto foram expropriados os terrenos das hortas da 

Mancebia e da Cera e ainda os terrenos pertencentes ao Marquês de Castelo Melhor2, 

este sitio era também conhecido por sítio do Valverde. A área do passeio era 

circunscrita a Norte pela linha da Alegria, rua das Pretas, a Sul pelo sitio onde hoje se 

encontra a Praça dos Restauradores. O Passeio Publico começava assim junto ao 

primeiro portão do Palácio Foz, e terminava no quarteirão da Avenida que é limitado 

pela rua da Alegria à esquerda e pela rua das Pretas à direita. 

O Passeio Publico foi assim em 1760 criado por Sebastião José de Carvalho3 e Melo 

(Marquês de Pombal) escolhendo soluções ornamentais para servir o gosto de uma 

burguesia em ascensão. Sendo este projectado pelo Marquês de Pombal e sendo 

traçado mais tarde pelo arquitecto Reinaldo Manuel4, começando a ser construído em 

1764. Estando este projecto retratado na ilustração 2. 

Foi descrito numa primeira fase como um jardim com "Ruas muito sombrias, 

banquetas de buxo simetricamente dispostas, pedestais com vasos e estátuas, em 

suma, um ar de quinta nobre que era uma delícia", era considerado um bosque 

contornado por muros sendo este bosque muito regular, revestindo os muros interiores 

por buxos. Na Lisboa setecentista o Passeio Público veio trazer um novo espirito a 

Lisboa e aos lisboetas. Podemos constatar que apesar disso o Passeio Público tinha 

pouca aderência, como é constatado no "Toucador" de 1822. (Freire, 1932 p. 167) 

                                            
2 Marquês de Castelo Melhor, José de Vasconcelos e Sousa Caminha da Câmara Faro e Veiga nasceu 
em Lisboa, São José, no dia 10 de Agosto de 1706 e morreu em Lisboa, São José, no dia 22 de Abril de 
1769, foi 1.º marquês de Castelo Melhor; Marquês de Castelo Melhor este título criado por D. José I, por 
carta de 10 de Outubro de 1766, a favor de José de Vasconcelos e Sousa Caminha Câmara Faro e 
Veiga, 4.° conde de Castelo Melhor. 
3 Sebastião José de Carvalho e Melo, nasceu em Lisboa a 13 de Maio de 1699 e morreu a 8 de Maio de 
1782 em Pombal; Foi o 1º Conde de Oeiras e Marquês de Pombal; Foi secretário de Estado do Reino 
durante o reinado de D. José I (1750-1777); Acabou com a escravatura em Portugal Continental a 12 de 
Fevereiro de 1761; 
4 Reinaldo Manuel dos Santos, nasceu em 1731 e morreu em 1791, era arquitecto e engenheiro militar, 
trabalhou em obras como a basílica da Estrela e o passeio público. 
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"que o Toucador de 1822 descrevia assim: "- Se quisermos falar verdade e ser sinceros 

diremos: que há em Lisboa umas poucas de arvores plantadas à linha, que a isto se 

chama o Passeio Publico, onde não vai ninguém; e que a este se reduzem todos os 

lugares de passeio de Portugal, Brasil e Algarves." " (Freire, 1932 p. 167) 

Podemos concluir que este jardim não correspondeu á sua função de Passeio Público, 

apesar desta verdade ser alterada a seguir ás remodelações de 1836. 

 

Ilustração 2 Plano geral de Lisboa 1812 ( Constantino, 1820, retirado do sitio da internet da B.N.P, editado por nós) 
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Numa segunda fase o Jardim pombalino, teve algumas mudanças e com D. Fernando 

II5 ganha uma nova vida. Em 1834, é executada uma transformação de modo a 

transformar aquele jardim num jardim romântico. O jardim romântico tinha entrado na 

moda na europa o que veio gerar grande aderência por parte dos lisboetas, passando 

a ser um dos lugares de eleição da cidade oitocentista. Conforme o projecto elaborado 

pelo arquitecto Malaquias Ferreira Leal6, o Passeio Público regenera-se com a 

introdução de lagos, cascatas e estatuária diversa. Nos seus limites os grandes muros 

que outrora existiram deram lugar a muros baixos com gradeamento de ferro forjado. 

Como se pode observar na ilustração 3 a planta com a estrutura que este viria a 

apresentar. 

Foi construído na entrada sul um enorme lago, sendo esta entrada constituída por três 

portas de ferro, apresentando a do meio maiores proporções. O jardim foi assim 

inaugurado no dia 4 de Abril de 1838 dia de anos da Rainha D. Maria II7, apesar de já 

estar inaugurado as obras decorreram ali até 1840. Ao lado das portas existiam duas 

casas, uma para a guarda e outra para o porteiro e algumas arrecadações. O 

gradeamento exterior era igual ao das portas. (Freire, 1932 pp. 194-196) 

No ano de 1838 "Em 4 de Abril é inaugurada a nova frente com seu gradeamento e 

novas portas substituindo as antigas, que eram de madeira. Estes melhoramentos 

foram todos do engenheiro Malachias Ferreira Leal, auxiliado pela comissão especial 

da Camara". (Freire, 1932 p. 196) 

Na sua organização o jardim ficou disposto e organizado em quatro zonas, onde no 

seu centro poderíamos encontrar um lago com mais ou menos 39 metros de largura. 

Neste lago foi erigida uma estatua trabalhada com ornamentações e de onde provinha 

um repuxo como está representado na ilustração 4 . (Freire, 1932 p. 166) 

"O jardim ficou dividido em quatro quadras e ao centro um grande lago com 129 pés de 

circunferência. No centro elevava-se um alto pedestal oitavado e apainelado, 

ostentando uma grande bacia de pedra inteiriça, do meio do qual se erguia uma pinha 

de onde brotava o repucho. Junto a cada uma das quatro faces do pedestal via-se uma 

estatua de mármore sobre uma base de cantaria guarnecida de pedra de cascata, 

conchas e buzios. Estas estátuas eram tritões e as sereias, a que já fiz referência, e 

                                            
5 D. Fernando II- nasce a 29 de outubro de 1816 e morre a 15 de dezembro de 1885; tornou-se Rei de 
Portugal pelo seu casamento com a rainha Maria II em 1836 
6 Malaquias Ferreira Leal- arquitecto português que viveu entre1797 a 1859,  
7 Rainha D. Maria II- nascida no Rio de Janeiro a 4 de Abril de 1819 e morreu em Lisboa a 15 de 
novembro de 1853; foi rainha de Portugal de 1834 a 1853; Era filha do Pedro IV de Portugal e Imperador 
do Brasil como Pedro I. 
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são as taes do canteiro Alexandre Gomes, discípulo de Alexandre Justi, escultor 

italiano, que veio para Portugal em 1747, para assentar a riquíssima capela de S. João 

Batista." (Freire, 1932 p. 166) 

 

Ilustração 3 Litografia do Passeio Publico (Barreto, 1844, retirada do sitio da B.N.P.). 

Ilustração 4 Planta topográfica de Lisboa ( Filipe Folque(1800-1874), 1856 –1858, do A.M.L.) 
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No jardim surgiam treze ruas em comprimento e trinta e duas em largura, havia neste 

multiplicidade de percursos quatro lagos circulares mais pequenos que o central, estes 

lagos encontravam-se perto das entradas e eram ladeados por vedações de buxo. 

Tal como estava no plano de melhoramentos de Malaquias Ferreira Leal, no fim da rua 

central no topo Norte havia uma magnifica cascata, na qual havia em cima um 

miradouro virado para a cidade e para o rio. Este desenvolvia-se geometricamente 

com duas escadarias nas suas extremidades. Como se pode observar na ilustração 5 

(Freire, 1932 p. 163). 

"No mesmo volume do Ocidente, a pág. 116, vem a entrada do Passeio, do lado norte, 

com a sua imponente escadaria, com a celebre cascata que fechava a rua central por 

aquele lado, e que foi construído no mesmo ano em que se fez o gradeamento. Era 

realmente elegante, com os seus três arcos, tendo o do meio uma estátua deitando 

água de um vaso que sustinha nos braços, e dois arcos caprichosamente enfeitados 

com seixos e conchas, que formavam lindíssimos desenhos. A estatua era de Assis 

Rodrigues. Neste lago veem-se os cisnes de pedra, a que já nos referimos. 

Sobre os arcos ficavam um desafogo terraço que olhava para a Praça da Alegria, 

ficando a cascata ladeada pelas duas entradas que servem o Passeio, pelo norte." 

(Freire, 1932 p. 163) 

As melhorias executadas no jardim vieram trazer algumas mudanças, como o aumento 

do passeio em trinta metros no comprimento e vinte em largura, houve também uma 

redução do número de zonas de sombra, devido ao derrube de algumas árvores. 

Com a chegada do gás e consequentemente com a introdução de iluminação no 

Passeio Público no ano de 1851, como representado na ilustração 6, registou-se um 

aumento da afluência ao passeio, apesar da entrada ser paga quando havia 

iluminação. Este era um espaço de elite e o exterior era vedado com lonas para que 

quem não paga-se não usufrui-se do mesmo. É de realçar que a entrada no passeio 

não era acessível a todas as pessoas, as pessoas que se encontrassem mal vestidas 

não poderiam aceder e usufruir deste jardim, tendo assim o passeio um caracter de 

exclusividade. Esta norma foi mais tarde alterada. (Freire, 1932 p. 199) 

Em Agosto de 1851 "Realizam-se no Passeio grandes iluminações que ficaram 

célebres e foram relembradas durante muito tempo. Havia pouco, estabelecera-se em 

Lisboa a Companhia do Gaz." (Freire, 1932 p. 199) 
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Refira-se que "Quando havia iluminações no Passeio, a entrada era paga. Custava 

dois tostões, e para que a gente do povo não gozasse o espectáculo de graça, as 

grades eram vedadas por grandes coberturas de lona." (Freire, 1932 p. 162) 

  

Ilustração 6 Litografia do Passeio Publico iluminado de noite ( A. S. Castro, 1851, retirada do sitio da B.N.P.). 

Ilustração 5 Corte e desenho da cascata que encerrava a parte Norte do Passeio (Malaquias Ferreira Leal, 1834, retirada do sitio da 
internet "do porto e não só"). 

http://lh4.ggpht.com/_FkKgTDI7ngU/TBAG3ZYmw0I/AAAAAAAADSw/bgTKQpgkGxA/s1600-h/al30[4].jpg
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"É bom notar que até 1852 a entrada no Passeio Publico era vedada a homens de 

jaqueta e a mulheres de capote. Foi o vereador José Augusto Braamcamp quem 

acabou com essa disparatada proibição." (Freire, 1932 p. 158) 

Após ter perdido o seu carácter de exclusividade e passando a ser acessível a todos o 

Passeio Público perdeu muitos dos seus utilizadores, começando a entrar assim este 

jardim romântico em decadência, até ao seu desaparecimento no  inicio da 

construcção da Avenida da Liberdade, ilustrações 7 e 8. (Freire, 1932 p. 162) 

"Na sua fase final "o Passeio tinha decaído muito, principalmente depois da permissão 

de entrada a toda gente, o que o tornou numa espécie de ponto abrigado e refúgio 

amoroso aos soldados e às amas de leite, que eram, por 1882, as mais assíduas 

frequentadoras do Passeio Publico, desse Passeio Publico que em 1883 deixava de 

existir às ordens do progressivas camartelo municipal." (Freire, 1932 p. 162) 

Manteve-se até 1879, ano em que a " 24 de Agosto ia oficialmente desaparecer o 

Passeio Publico e dava-se principio ás obras da Avenida." (Freire, 1932 p. 201) 

Em 1886 "Inaugura-se solenemente, a 28 de Abril, o monumento dos Restauradores, já 

com a nova Avenida a servi-lhe, com o seu novo arvoredo, os seu tabuleiros elegantes, 

a sua rasgada perspectiva, de triunfal pano de fundo neste senário caprichoso da nova 

Lisboa, que ia, enfim, seguir as pisadas das grandes metrópoles europeias. O velho 

Passeio Público, de tão gloriosas tradições, no rasgamento da mazombice lisboeta, 

havia desaparecido por completo como objecto que passaria a viver apenas na 

recordação dos seus frequentadores, e, meio século volvido, esfumado já em vaga 

sombra de um fantasma que reside nas páginas, bafientas para muitos, da nossa 

história citadina." (Freire, 1932 p. 201) 

O Passeio Público era um espaço que servia para ser vivido e onde as pessoas se 

mostravam, divertiam e refugiavam. Um espaço de ócio onde as pessoas matavam o 

tempo. (Freire, 1932 p. 201) 
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Ilustração 8 Praça dos Restauradores (fotografia de autor não identificado, retirada do A.M.L.) 

Ilustração 7 Avenida da Liberdade ( fotografia de Eduardo Portugal, entre 1930 e 1939, retirada do A.M.L.). 
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2.1.2. JARDIM DA ESTRELA 

Ao passo do que acontece com o Passeio Público também o jardim da Estrela aparece 

da necessidade que as pessoas têm de escape a uma crise moral e de identidade que 

se vivia na época. Existia uma transformação na mudança de ideias e ideais na altura 

de setecentos e oitocentos. Surgem assim distrações como os cabarés, cafés e jardins 

públicos. O Jardim da Estrela aparece na época como uma opção ao Passeio Público, 

porque foge à ortogonalidade que este apresentava, apresentando-se assim como 

uma nova opção. (Tição, 2008) 

"Fugindo ao traçado ortogonal que marcara o Passeio Público, o Passeio da Estrela, 

como foi inicialmente conhecido, apresenta um desenho de jardim à inglesa, paisagista, 

reflectindo as correntes internacionais da época relativamente à jardinagem. O relevo é 

aproveitado para recriar recantos, grutas naturalizadas ou pequenas elevações dotadas 

de amplas panorâmicas. Paralelamente, instalaram-se uma série de equipamentos 

como estufas e quiosques, assim como lagos e fontes, criando um ambiente pitoresco 

e bucólico ao gosto da época, sendo todo o conjunto resguardado por um 

gradeamento. A sua popularidade aumenta significativamente a partir do momento da 

demolição do Passeio Público, iniciando-se um período marcado pelas festas, feiras e 

quermesses no Passeio da Estrela." (Tição, 2008) 

Assim na cidade de Lisboa os jardins públicos surgem como uma necessidade própria 

daquele tempo, em que as pessoas necessitavam de espaços para se entreterem.  

Na zona da Estrela a construção da Basílica, que foi construída no ano de 1789, levou 

ao seu povoamento, num local que era outrora somente do domínio das ordens 

religiosas. Grande parte destes habitantes eram pertencentes à burguesia, que 

decidem mudar-se para esta zona devido a esta ter sido pouco afetada pelo terramoto. 

Terramoto que a cidade enfrentara em no dia 1 de Novembro de 1755, as pessoas 

fogem do centro da cidade para zonas mais seguras. 

Os habitantes assim desta nova Estrela dispunham de diferentes necessidades, 

imperou o aparecimento de um passeio público que era uma exigência predominante 

para esta população. (Isidro, et al., 2010) 
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Ilustração 10 Jardim da Estrela 1917, retirada do sitio na internet "fotos blogue". 

Ilustração 9- fotografia do interior do Jardim da Estrela, com a Basílica ao fundo, retirada do sitio da internet "jardim suspenso". 



O Jardim "promenade" e o jardim de "contemplação" - 3 casos de estudo 

Bruno Gião Bandeira Costa  37 

A intenção de construir um jardim na zona perto da Basílica da Estrela surge em 1842 

já depois de em 1834 os terrenos junto ao Convento Beneditino da Estrela, terem 

ficado na posse de António José Rodrigues8, estando assim as condições necessárias 

para a realização do jardim sendo o seu grande percursor António Bernardo da Costa 

Cabral9. (Calçada, 2001) 

As construção do jardim teve alguns percalços e logo em 1844 as obras pararam 

como consequência de destabilização a nível governamental que originou um atraso 

na finalização do jardim. Que só em 1850 é recomeçado após vários problemas de 

ordem administrativa. Este recomeço e ficou a cargo de Pedro José Pezerat10, sendo o 

jardineiros encarregados dos jardins Jean Bonard11 e João Francisco12. (Calçada, 

2001)  

"1834 - com a extinção das ordens religiosas, os terrenos da cerca do Convento 

Beneditino da Estrela, passaram a pertencer a António José Rodrigues; 1842 - surge a 

ideia da construção do jardim, iniciativa do estadista Bernardo da Costa Cabral, 

Marquês de Tomar, e possibilitada pelos donativos de Manuel José de Oliveira, Barão 

de Barcelinhos e de Joaquim Manuel Monteiro que permitiu à Câmara Municipal 

adquirir os terrenos para construir o novo passeio; 1844 - interrupção das obras de 

construção do jardim devido à instabilidade politica vivida na época; 1849, 2 novembro 

- após uma interrupção das obras, Rodrigo da Fonseca Magalhães, Ministro do Reino, 

instrui a Câmara Municipal para continuar com a construção do Jardim; 1850, janeiro - 

a Autarquia nomeou uma Comissão composta do seu presidente (Nuno José Pereira 

Bastos) e de dois vereadores para tratar com o Ministro do Reino sobre os meios de 

levar a cabo a obra do Passeio Largo da Estrela; 1850, 13 novembro - uma nova 

portaria entrega definitivamente a obra à Câmara e fundos necessários; 1850, 30 

setembro - recomeçam as obras da construção do Passeio da Estrela, sob a orientação 

do arquiteto Pedro José Pezerat e com a colaboração dos jardineiros Jean Bonard e 

João Francisco" (Calçada, 2001) 

                                            
8 António José Rodrigues, nenhuma informação encontrada a não ser o seu contributo para a elaboração 
do Jardim da Estrela. 
9 António Bernardo da Costa Cabral, nasceu em Fornos de Algodres, Algodres, a 9 de Maio de 1803 e 
morreu no Porto a 1 de Setembro de 1889, foi o 1.º conde e o 1.º marquês de Tomar. Foi um político 
português, que entre outros cargos e funções foi deputado, par do Reino, conselheiro de Estado efectivo, 
ministro da Justiça e Negócios Eclesiásticos, ministro do Reino e presidente do Conselho de Ministros. 
10 Pedro José Pezerat, nasceu em La Guiche, França, em 1801 e morreu em Lisboa, Portugal, a 1 Maio 
de 1872. Foi arquitecto e engenheiro, com importante obra no Brasil e em Portugal. Formado no curso de 
engenharia civil na Escola Politécnica de Paris. Ainda em Paris estudou na Academia de Arquitectura. 
11 Jean Bonard nenhuma informação encontrada a não ser o seu contributo para a elaboração do Jardim 
da Estrela. 
12 João Francisco nenhuma informação encontrada a não ser o seu contributo para a elaboração do 
Jardim da Estrela. 
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O jardim foi construído com donativos públicos e a sua inauguração foi feita no dia 3 

de Abril de 1852, apesar de ter sido iniciado em 1842. Os terrenos onde se encontra o 

jardim pertenciam a António José Rodrigues, sendo que estes haviam sido 

expropriados. (Calçada, 2001) 

"1851, 9 março - a Câmara apelou à Rainha para uma nova contribuição monetária, 

correspondendo a Rainha a este apelo; 1852, 3 abril - o Jardim é concluído e aberto ao 

público;" (Calçada, 2001) 

A alta sociedade Lisboeta começa a frequentar o Passeio da Estrela, onde organiza as 

suas festas para deleito dos seus pares. Iniciam-se também a introdução de alguns 

espaços de apoio, como em 1882 é construída a escola Froebel e quarenta anos 

depois é aberta a biblioteca pública dentro do jardim. Em 1936 o Jardim ganha um 

novo habitante o antigo coreto da Avenida da Liberdade que para ali é deslocado. 

(Calçada, 2001) 

"1882 - abate de árvores para a construção da Escola Froebel (Cresce do Jardim da 

Estrela), inaugurada neste ano; 1922, 7 julho - inauguração da biblioteca pública no 

jardim;" (Calçada, 2001) 

A par do jardim do Campo Grande o Jardim da Estrela sofre com o ciclone 1941 que 

vem destruir algumas árvores. (Calçada, 2001) 

"1941 - o jardim é afetado pelo violento ciclone que assola Lisboa, destruindo cerca de 

200 árvores. Na sequência do ciclone abriram-se novos arruamentos, ajardinaram-se 

novas zonas e plantaram-se 300 árvores; 1942, 15 junho - o jardim é reaberto ao 

público" (Calçada, 2001) 

Nos anos seguintes é instalada uma biblioteca para cegos, com actividades pensadas 

para os mesmos de maneira a que também estes poderem usufruir do jardim. Foi 

ainda nesta altura instalado um parque infantil. 

Neste jardim ao estilo inglês podemos encontrar uma diversidade de caminhos e de 

espaços recônditos que vamos descobrindo, ou simplesmente deparamo-nos com 

uma diversidade de equipamentos públicos, como jardim de infância, miradouro, 

coreto, instalações sanitárias, restaurante com esplanada e café. Ao percorrermos o 

jardim deparamo-nos com diversas estátuas e com alguns lagos que se vão surgindo 

com os seus patos. Assim este jardim romântico um refúgio, uma paragem, um escape 

e um isolamento em relação à parafernália que existe em seu redor. (Tição, 2008) 
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2.1.3. JARDIM BOTÂNICO 

Por volta de meados do século XIX, é escolhido o sítio do Monte Olivete para albergar 

o Jardim Botânico, o qual estava destinado a auxiliar a disciplina de botânica da escola 

politécnica. (Universidade de Lisboa, 2010) 

"O Jardim Botânico da Universidade de Lisboa é um jardim científico que foi projectado 

em meados do século XIX para complemento moderno e útil do ensino e investigação 

da botânica na Escola Politécnica. 

O local escolhido, no Monte Olivete, tinha já mais de dois séculos de tradição no estudo 

da Botânica, iniciado com o colégio jesuíta da Cotovia, aqui sedeado entre 1609 e 

1759." (Universidade de Lisboa, 2010) 

A instituição da Escola Politécnica surge no ano de 1837, onde são definidos os 

organismos de ensino e de investigação. Destes organismos podemos referir o 

observatório astronómico, ilustração 11, vários gabinetes como os de física e de 

história natural e um laboratório de química. É criado também o Jardim Botânico, para 

ajudar no estudo das disciplinas de "Botânica e Princípios da Agricultura". (Chambel, 

2013 p. 24) 

"Em 1837, foi decretada a criação da escola Politécnica que determinava a existência 

de um conjunto de estabelecimentos de ensino e investigação. Para apoiar a 

componente prática do ensino da Politécnica foi decreta a criação do Laboratório 

Químico, do Observatório Astronómico, de um Gabinete de Física, de um Gabinete de 

História Natural e de um Jardim Botânico, este ultimo para o apoio ao ensino da 

cadeira de Botânica e Princípios de Agricultura (9ª cadeira). Por falta de recursos não 

foi construído de imediato e foi solicitado a tutela do Jardim Botânico da Ajuda e do 

Real Museu de História Natural passasse para a administração da Escola Politécnica 

(até essa altura estas instituições eram tuteladas pela Academia de Ciências de 

Lisboa)." (Chambel, 2013 p. 24) 

Muitos dos edifícios da escola foram bastante destruídos durante o incêndio que 

ocorreu no ano de 1843. (Chambel, 2013) 

"Em 1843, dá-se um grande incêndio que destrói grande parte dos edifícios da Escola 

Politécnica. Com o inicio das obras de reconstrução, José Maria Grande tenta 

novamente que se inicie a construção do jardim aproveitando parte da verba das obras, 

o que se revelaria impossível, uma vez que o valor gasto na reconstrução do edifício 

excedeu em muito o orçamento previsto." (Chambel, 2013 p. 24) 
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O jardim tinha sido aprovado em 1843, mas devido à falta de fundos que tinham sido 

utilizados na reconstrução não se conseguiu iniciar o mesmo. Assim só se deu inicio a 

sua plantação decorria o ano de 1873 por iniciativa de professores da Escola 

Politécnica, Conde de Ficalho13 e Andrade Corvo14 sendo este ultimo o primeiro 

director do Jardim Botânico. (Universidade de Lisboa, 2010) 

                                            
13 Conde de Ficalho, Francisco Manuel de Melo Breyner 4º conde de Ficalho, nascido a 27 de Julho de 
1837 em Serpa, morreu em Lisboa, 19 de Abril de 1903. Fundou o Jardim Botânico, inaugurado em 1878. 

Ilustração 11 Escola Politécnica de Lisboa, séc. XIX. ( retirada do sitio da internet "educar".) 

Ilustração 12 Observatório Astronómico da Escola Politécnica de Lisboa, fundado em 1875 edifício oitocentista ( retirada do site do 
M.N.H.N.C.) 
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Na execução do jardim: 

"Para a sua instalação foi elaborado um projecto de regulamento em 1843. No entanto, 

é só a partir de 1873, por iniciativa do Conde de Ficalho e de Andrade Corvo, 

professores na Escola Politécnica, que se inicia a plantação. " (Universidade de Lisboa, 

2010) 

O jardim contem uma enorme quantidade de espécies, que ali chegaram de várias 

partes do globo terrestre trazidas. Os primeiros jardineiros foram E. Goeze15 e J. 

Daveau16. Sendo que o primeiro era alemão e foi o criador de a "Classe", sendo 

responsável pelo desenho e construção da parte superior do jardim, com ajuda do 

Conde Fialho. (Chambel, 2013 p. 25) 

"A partir de 1873, o grande impulsionador do jardim é Manuel de Mello Breyber, Conde 

Ficalho, que tem como colaborador o jardineiro alemão Edmund Goeze que trabalhara 

nos Jardins Botânicos de Kew e de Coimbra. O Conde Ficalho, com a ajuda de Goeze, 

desenha e controla a construção da parte superior do Jardim, a chamada Classe (zona 

destinada às plantas com flores ordenadas segundo a sistemática botânica)." 

(Chambel, 2013 p. 25) 

Foi inaugurado em 1878 e neste espaço foram criados espaços de caris romântico, 

com percursos diversos que nos dão a descobrir lagos, espaços de convívio e zonas 

para descansar, como o lago representado na ilustração 14. Criando recantos através 

do orgânico, permitindo assim ao utilizador deste espaço conhecer mais sobre a 

natureza e sobre as espécies que aqui habitam. Para este efeito neste ano aparece 

assim o seu primeiro catálogo (Universidade de Lisboa, 2010): 

"Em 1878 foi publicado o primeiro catálogo de sementes do Jardim. Após 1892, deve-

se a Henri Cayeux o embelezamento do Jardim mediante a introdução e criação de 

plantas ornamentais." (Universidade de Lisboa, 2010) 

                                                                                                                                
Foi 16.º Governador Civil do Distrito do Funchal de 16 de Janeiro de 1868 a 25 de Janeiro de 1868 e 20.º 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. 
14 Andrade Corvo, João de Andrade Corvo nasceu em Torres Novas a 30 de janeiro de 1824 e morre em 
Torres Novas em 1890. Foi Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal entre 13 de Setembro de 
1871 e 29 de Janeiro de 1878, durante o Governo de Fontes Pereira de Melo. Nesse período também 
acumulou a pasta da Marinha e Ultramar de 1872 a 1877. Frequentou o Colégio Militar e fez estudos de 
Medicina, Engenharia, Matemática e Ciências Naturais. 
15 Edmund Goeze, nasceu em 1838, morreu em 1929. Foi botânico, horticultor e professor de alemão. 
Participou na criação do Jardim Botânico da Universidade de Lisboa.Teve experiencia em Portugal e na 
criação do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra em 1866. 
16 Jules Alexandre Daveau, nasceu a 29 de Fevereiro de 1852 em Argenteuil, morreu a 24 Agosto 1929. 
Foi um botânico fracês, conhecido pelas suas investigações relativas á flora portuguesa. De 1876 a 1893 
foi responsável da jardinagem do Jardim Botânico de Lisboa. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Argenteuil
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Ilustração 14 Jardim Botânico (ilustração nossa, 2014) 

Ilustração 13 Jardim Botânico (ilustração nossa, 2014) 
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Foi iniciado um novo projecto para formar um novo jardim botânico na Cerca da Escola 

Politécnica: (Chambel, 2013 p. 24) 

"A partir de 1940, José Maria Grande, lente da 9ª cadeira, empenha-se na criação de 

um novo jardim botânico na Cerca da Escola Politécnica, enfrentando inúmeras 

dificuldades." (Chambel, 2013 p. 24) 

Prossegue a autora que se começa então o tratamento do terreno, de maneira a se 

efectuar o começo da plantação das várias espécies de plantas sendo este processo 

orientado por João de Andrade Corvo, decorria o ano de 1959. 

"Finalmente, em 1959, iniciaram-se as obras de movimentos e preparação de terras 

para cultivo das plantas, estando a direcção destas obras a cargo de João de Andrade 

Corvo." (Chambel, 2013 p. 25) 

Foi ainda neste período construído a parte do "Arboreto" da responsabilidade do 

jardineiro Jules Daveau, que conta também com a autoria da famosa rua das 

palmeiras. São definidos nesta altura melhores sistemas de distribuição e retensão de 

água. (Universidade de Lisboa, 2010) 

"Assim que é terminada a construção da parte superior do Jardim, iniciam-se os 

trabalhos de movimentações de terra da parte baixa cerca (actual arboreto) cujo 

desenho é da responsabilidade do jardineiro francês Jules Daveau que se mantém em 

funções no Jardim Botânico até 1892. Também é da sua responsabilidade o desenho 

da avenida das palmeiras (que originalmente, era de plátanos que viriam a ser 

substituídos em 1017 pelas actuais Washington robusta). São também desta época 

obras como o sistema de rega, caminhos de água, tanques e cascatas." (Universidade 

de Lisboa, 2010) 

O Jardim Botânico actualmente contêm uma quantidade enorme de espécies, que é 

composto por cerca de 1500 espécies. Sendo implantado numa área de 

aproximadamente quatro hectares com árvores que vem dos quatro cantos do planeta, 

formando um conjunto botânico extremamente rico. Representada na ilustração 15 os 

4ha e a sua integração no espaço de Lisboa. (Chambel, 2013 p. 25) 

"Além da sua extraordinária localização no "coração de Lisboa" e da sua beleza de 

conjunto, este Jardim com cerca de 4 ha possui uma vasta colecção botânica que 

atinge os 1300/1500 espécimes. Possui arvores notáveis, uma extraordinária colecção 

de palmeiras e Cycas, e toda a flora proveniente das zonas tropicais da Nova Zelândia, 
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Austrália, China, Japão e América do Sul. O Jardim tem ainda um excelente herbário e 

um banco de sementes." (Chambel, 2013 p. 25) 

 

 

 

 

  

Ilustração 15 Ortofotomapa do Jardim Botânico de Lisboa (Google Inc., 2014) 
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Assim o jardim contribui em muito para a preservação das espécies e tendo a sua 

função instrutiva de transmitir o conhecimento aqui adquirido às futuras gerações 

tendo também o objetivo do estudo da biodiversidade. (Chambel, 2013 p. 25) 

"Como Jardim Botânico, cumpre actualmente uma tripla função: Cientifica, com a 

preservação da biodiversidade; Educativa, com a sensibilização e educação ambiental 

e Social, uma vez que oferece um oásis de frescura, paz e silêncio no meio da cidade." 

(Chambel, 2013 p. 25) 

No Romantismo existiu uma grande tendência para se colecionar, fenómeno este 

denominado por bricabraque. Os jardins desta época moldam-se uma pouco imagem 

desta tendência do colecionismo, com várias e diversas coleções de espécies, que se 

organizavam por temas e sempre de modo orgânico. Assim neste jardim podemos 

encontrar uma diversidade imensa de espécies. (Chambel, 2013 p. 25) 

"Ao longo dos tempos a colecção botânica deste jardim foi sendo enriquecida com 

exemplares provenientes de diferentes origens, nomeadamente dos Jardins Botânicos 

de Kew, Berlim e Paris entre outros, e exemplares provenientes das colónias 

portuguesas de Goa, Damão, Diu Angola e Moçambique." (Chambel, 2013 p. 25) 

Este jardim na sua artificialidade e nos cenários ali criados, tenta recriar o orgânico. 

Tendo como objectivo o deleite da sociedade e tentar nela despertar emoções. 

Apresentando-se assim com um caracter de jardim romântico como podemos 

constatar nas ilustrações 16 e 17. 

Este Jardim é composto por quatro hectares, que estão implantados no quarteirão 

circunscrito entre a Rua do Salitre, a Rua da Alegria e a Rua da escola Politécnica por 

onde é feita a entrada para o jardim. (Universidade de Lisboa, 2010) 

"Jardim Botânico tem uma área de 4 ha onde se observam espécimes vegetais 

oriundos de diversas partes do Mundo, entre as quais sobressaem Cicadácias, 

Gimnospérmicas, palmeiras e figueiras tropicais. Sementes de espécies raras e 

ameaçadas são preservadas no Banco de Sementes." (Universidade de Lisboa, 2010) 

O Jardim Botânico foi qualificado como monumento nacional, sendo uma importante 

referência no contexto cultural da cidade. Está sempre aberto, recebe cerca de 80.000 

visitantes por ano e merece uma visita "A 4 de Novembro de 2010 o Jardim Botânico 

foi classificado como monumento nacional." (Universidade de Lisboa, 2010) 
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No Jardim Botânico, situado no nº58 da Rua da Escola Politécnica, promove-se 

também o olhar artístico com obras de escultura expostas por todo o jardim, que vem 

realçar a relação entre arte e natureza. 

O Jardim Botânico apresenta-se hoje em dia com um desenho que já não apresente a 

disposição que Goeze e Daveau que outrora desenharam o jardim, apesar disso 

contem ainda alguma das suas ideias originais. Aqui ainda existe o "Arboreto" e a área 

da "Classe". (Pereira, 2009 pp. 15-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 17 Jardim Botânico (ilustração nossa, 2014) 

Ilustração 16 Jardim Botânico (ilustração nossa, 2014) 
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2.1.4. PARQUE EDUARDO VII 

Inicialmente conhecido e referenciado como Parque da Liberdade, a sua concepção 

definia o crescimento da cidade para Norte, com o intuito de concluir o cenário onde já 

estavam a Avenida da Liberdade e a rotunda dedicada ao Marquês de Pombal. 

Apesar disso houve bastante polémica em relação á realização do parque pois existia 

quem defende-se a continuação da Avenida da Liberdade. 

A zona do Parque da Liberdade era localizado no lugar mais alto da cidade onde as 

diferenças de cota variavam de 50 metros desde a sua base ao seu topo sendo a 

inclinação bastante acentuada. 

Pretendeu-se continuar a Avenida da Liberdade com um espaço verde depois do 

desaparecimento do Passeio Publico ainda se ponderou fazer a continuação do eixo 

da avenida até ao topo da encosta mas logo essa hipótese foi posta de lado e foi 

levado a concurso o projecto do novo parque da Liberdade. (Tostões, 1992 p. 65) 

"Situado na parte mais elevada da cidade com uma diferença de cota na ordem dos 50 

metros na sua pendente, o Parque da Liberdade irá fazer de futuro a charneira entre os 

lados ocidental e oriental da cidade. 

Lançado a polémica que se iria manter por mais de um século, em 1886 o eng. Miguel 

Pais visionava a continuação da Avenida até à cumeada, atravessando o parque, 

pondo a questão do desenvolvimento axial norte com a proposta de um crescimento 

radicalmente diferente do projectado por Ressano Garcia, no quadro de uma utopia 

imagética que ultrapassava a realidade da orografia." (Tostões, 1992 p. 65) 

Com esta decisão em prática, começa-se a discutir a forma como este parque seria 

feito e assim começa a surgir novas ideias em relação ao Parque da Liberdade. Na 

visão de Ressano Garcia17, o parque seria mais reservado em relação ao exterior e 

fechado sobre si mesmo, tendo este sugerido assim um arranjo paisagístico por 

concurso, apesar desta sugestão a camâra optou por um decisão mais final como um 

                                            
17 Frederico Ressano Garcia nasce em Lisboa, no bairro das Mercês, dia 12 de Novembro de 1847 e 
morre em Lisboa, a 27 de Agosto de 1911. Foi engenheiro e professor de engenharia, político e 
administrador que dirigiu a expansão e renovação urbana da cidade de Lisboa no último quartel do século 
XIX. Entre outras funções, foi ministro, deputado e par do Reino. Impulsionador da construção da Avenida 
da Liberdade e da Praça Marquês de Pombal, a Avenida 24 de Julho, os bairros de Campo de Ourique e 
da Estefânia e a Linha de Sintra. 
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plano geral em vez de vários mais particulares, embora sai-se mais dispendioso. 

(Tostões, 1992 p. 65) 

"A Câmara "entendeu que valia mais a pena dispender uma quantia importante na 

obtenção de um plano definitivo e bom, do que realizar a construção e plantações do 

parque aos bocados, sem prévio plano e com todos os defeitos inerentes às 

construções feitas deste modo." (Tostões, 1992 p. 65) 

Assim o Parque foi a concurso. Ao concurso concorreram 29 projectos, sendo o 

vencedor deste Henri Lusseau18, ilustração 19. Este projecto consistia num jardim de 

traçado romântico, onde poderíamos encontrar  lagos e caminhos diversos. Neste 

joga-se com a ideia de percurso com inicio e fim, como que uma história com 

capítulos, em que estes são pequenos momentos no jardim, sendo esta ideia realizada 

através de alterações na morfologia do terreno. (Tostões, 1992 pp. 65-66)  

                                            
18 Henri Lusseau, não foram encontrados dados relativos a esta personalidade somente referida no 
Parque eduardo VII 

Ilustração 18 Plano para o Parque da Liberdade de 1899( de António Maria Avelar, 1899, projecto de engenharia civil retirado do A.M.L.) 
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Apesar disso este projecto saia muito dispendioso assim a câmara modificou o 

projecto de maneira a ser menos dispendioso. Assim surgia o Parque da Liberdade, 

composto por 40 hectares. (Tostões, 1992 pp. 65-66) 

"Dos vinte e nove projectos concorrentes a unanimidade recaiu sobre o projecto de 

Henri Lusseau, de desenho organicamente romântico, traçando alamedas, lagos e 

implantando o belveder ao sabor da morfologia do terreno. De execução muito 

onerosa, o projecto foi transformado pelo Município numa solução mais económica cujo 

orçamento chegou a ser aprovado, tendo sido apresentado publicamente em 1888 e 

comentado como "o projecto de transformação de Lisboa", que ligava a Avenida ao 

Parque do mesmo nome." (Tostões, 1992 pp. 65-66) 

Apesar disso a sua execução esteve parada e foi retomado a construção do parque só 

1908 pois não havia fundos, havendo propostas do arquitecto Ventura Terra19 para 

moradias de luxo em volta do parque para valorizar o mesmo. Também com o intuito 

de adquirir apoios financeiros para a resolução do parque. 

O parque foi cenário de feiras, de exposições, de divertimento. Em 1898, foi terreiro da 

feira franca, por ocasião do aniversário de descoberta da India, e em 1910 funcionava 

a Feira de Agosto. 

Só dez anos depois é que se volta a pensa no parque, com a pretensão do 

crescimento da cidade para Norte, surgiu Forrestier20 em 1927. Forrestier que pegou 

na ideia sugeria pelos irmãos MacBride21, de continuar a Avenida com um grande 

Parque. (Tostões, 1992 pp. 66-67) 

                                            
19 Ventura Terra, Miguel Ventura Terra nasceu em Seixas, em Caminha,no diac 14 de julho de 1866 e 
morreu em Lisboa no dia 30 de abril de 1919. Foi um arquitecto português tendo recebido formação 
portuguesa e francesa. Em 1896, integra os quadros do Ministério das obras públicas como arquitecto de 
3ª classe da Direcção de Edifícios Públicos e Faróis. Alcançou quatro vezes o Prémio Valmor de 
Arquitectura 1903, 1906, 1909 e 1911 e uma Menção Honrosa, no mesmo concurso em 1913. 
20 Forrestier, Jean-Claude Nicolas Forestier nasceu em Aix-les-Bains, na Saboya, a 9 de Janeiro de 1861 
e morre em París, a 26 de Outubro de 1930. Foi um arquitecto paisajista francês. Discípulo de Georges-
Eugène Haussmann e Jean-Charles Alphand. Projectou o Parque de María Luisa em Sevilha para a 
Exposicão Iberoamericana de 1929, a urbanizacão da montanha de Montjuïc para a Exposição 
Internacional de Barcelona de 1929. 
21 MacBride, irmãos medicos, não foram encontradas mais referências para além da relação que existe 
entre eles e o plano para Lisboa. 
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Surgiram seguidamente propostas de Cristino da Silva22 que propunha rasgar 

totalmente o jardim, tendo bastantes apoios e sendo mais tarde esquecido e a ideia do 

prolongamento da Avenida continuava em cima da mesa. 

Apesar disso a estagnação continuava nas obras do Parque da Liberdade que viu em 

1942 as obras terem um avanço pequeno mas significativo. Com obras que lhe 

levavam mais a atenção do que o Parque da Liberdade, como o Bairro de Alvalade e 

Monsanto, Duarte Pacheco23 apenas intentou que a Câmara de Lisboa começa-se as 

ajustes essenciais para a continuação da construção do Parque. (Tostões, 1992 p. 68) 

"Só em 1942 a Câmara deu início às obras abrindo as avenidas laterais e lançando o 

trainel da faixa central. Nem a passagem meteórica de Duarte Pacheco pela 

presidência da Câmara contribui para o avanço das obras. Mais preocupado com a 

concretização do Parque de Monsanto, a grande obra do regime e do próprio 

engenheiro, ou com o desenvolvimento do bairro de Alvalade, Duarte Pacheco não 

deixou, no entanto, no seu curto mandato municipal, de pedir autorização à Câmara 

para encetar as negociações necessárias ao prolongamento da Avenida, pondo bem 

claro que se tratava apenas de resolver o problema do eixo viário. Quanto ao estudo 

aprovado pela comissão Administrativa, isto é o projecto de Cristino Silva parecia-lhe 

imprudente qualquer apreciação." (Tostões, 1992 p. 68) 

Começou-se a estruturar a organização básica do Parque com a definição, em 1943, 

da Avenida Oriental ao Parque e sendo um sistema idêntico pensado para o lado 

ocidental. (Tostões, 1992 p. 69) 

"Em 1943 surgiu finalmente o perfil modelar do regime com a Avenida Oriental ao 

Parque, edificada segundo os parâmetros da arquitectura monumental, baseada na 

repetição de elementos tipificados e majestosos de que o conjunto da Praça do Areeiro 

será em breve paradigma. A mesma silhueta foi pensada para o lado ocidental, de 

modo a encobrir os edifícios "cubistas" da rua Castilho mas suspensa a tempo de 

                                            
22 Cristino da Silva, nasceu em Lisboa em 1896 e morreu em Lisboa em 1976. Dipolmou-se em Belas 
Artes no ano de 1919 e foi estudar para Paris onde estudou de 1920 a 1925. Foi professor de Arquitectura 
na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa. contribuio para a Exposição do Mundo Português em 1940. 
Foi autor do conjunto urbano da Praça do Areeiro em Lisboa de 1938 a 1943 e a partir de 1948 foi 
arquitecto-chefe do projecto da Cidade Universitária de Coimbra. 
23 Duarte José Pacheco nsaceu em Loulé a 19 de Abril de 1900 e morreu em Setúbal a 16 de Novembro 
de 1943. Foi um engenheiro e estadista português. Formou-se no Instituto Superior Técnico da 
Universidade Técnica de Lisboa em 1923 em Engenharia Eletrotécnica e torna-se professor ordinário e 
director interino em 1926 ensinando a cadeira de Matemáticas Gerais. A 10 de Agosto de 1927, torna-se 
seu director efectivo. Em 1928, ocupa pela primeira vez um cargo político, com a nomeação para ministro 
da Instrução Pública toma posse a 18 de e a 10 de Novembro demite-se. Em 1932 volta a ser convidado 
por Salazar, para participar no seu Governo, na pasta de Ministro das Obras Públicas e Comunicações. A 
5 de Julho assume a pasta, que é sua até 18 de Janeiro de 1936, altura em que abandona as funções. A 
1 de Julho de 1933, é agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo. 
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poupar a Estufa fria que ia resistindo desde os anos 20 aos vários projectos que se 

sucediam para o Parque." (Tostões, 1992 p. 69) 

Foi assim o homem escolhido Francisco Keil do Amaral24, para completar e acabar 

esta obra que demorava a estar pronta. Vem assim este jovem paisagista realizar um 

projecto com bastantes condicionantes como o orçamento limitado e o tempo que já 

tinha sido despendido nesta obra, pois a cidade assim o impunha. Francisco Keil do 

Amaral adopta uma estratégia prática para situação em causa. (Tostões, 1992 p. 69) 

"Com sentido da realidade Keil desenvolve o projecto adequado às "circunstancias do 

momento": uma avenida esboçada em movimento de terras, um orçamento limitado e 

uma enorme urgência na concretização." (Tostões, 1992 p. 69) 

Com o intuito de não comprometer e de não deixar de fora a hipótese de circulação 

viária em torno ou no centro do Parque Eduardo VII, Keil estuda as várias hipóteses. 

Elegendo como melhor opção para aquela circunstância a opção de manter a ideia do 

parque e caracterizando-o como uma continuação da própria Avenida. (Tostões, 1992 

p. 70) 

"Keil vai optar por manter as pré-existências morfológicas e os temas simbólicos e 

imagéticos presentes no debate que se arrastava há cinco décadas. Solução de total 

conciliação, não comprometia o futuro e ia ao encontro dos defensores de 

monumentalidade no remate da Avenida de "pouco fôlego", que assim se continuava 

visualmente para lá da rotunda do Marquês, coroada então no alto da cumeada por um 

imponente edifício de caracter cívico." (Tostões, 1992 p. 70) 

Nesta ideia ele oferece aos lisboetas a ligação visual até ao rio criando um eixo de 

monumentalidade que estende do cimo do jardim até ao rio passando pela avenida, 

assume assim a ideia de miradouro sobre o Tejo e sobre a cidade. Ele ao criar uma 

extensão da avenida como era sugerida por muitos e tornando esse espaço num lugar 

                                            
24 Francisco Caetano Keil Coelho do Amaral nasceu em Lisboa a 28 de Abril de 1910 e morreu em Lisboa 
a 19 de Fevereiro de 1975. Filho de Francisco Coelho do Amaral Reis e de Guida Maria Josefina Cinatti 
Reis Keil, nasceu no seio de uma família de artistas era bisneto de Giuseppe Cinatti e neto de Alfredo 
Keil. Era pretendente ao título de 2º visconde de Pedralva. Em 1933 casa-se com Maria da Silva Pires 
com a qual tem o seu único filho, Francisco Pires Keil do Amaral. Em 1936 vence o concurso para o 
Pavilhão de Portugal na Feira Universal de Paris. Entre 1939 e 1949 integra, na Câmara Municipal de 
Lisboa, uma equipa de jovens arquitetos – de que também faziam parte, entre outros, Inácio Peres 
Fernandes e João Faria da Costa –, encarregue de apoiar as iniciativas do então Ministro das Obras 
Públicas e Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Duarte Pacheco, relativas à expansão urbana e 
reapetrechamento funcional da cidade. Keil do Amaral irá trabalhar nos projetos de equipamentos e no 
reordenamento dos espaços verdes da capital como Parque Eduardo VII, o Campo Grande e o Parque 
Florestal de Monsanto. 



O Jardim "promenade" e o jardim de "contemplação" - 3 casos de estudo 

Bruno Gião Bandeira Costa  52 

de passeio e de lazer consegue equilibrar o espaço com as ideias que para ali eram 

propostas. (Tostões, 1992 pp. 70-72) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Assumindo o espaço de remate do topo da alameda como uma verdadeira acrópole 

da cidade, sob a qual se estende um imenso tapete verde que leva a vista até ao Tejo 

mitico, Keil recupera a ideia de miradouro, monumental é certo, e a relação imediata, 

sem obstáculos com o rio, símbolo da beleza singular e apaixonante de Lisboa. O eixo 

acropole-rio enfantiza-se com a axialidade de um "cardos" que desce em sucessivas 

plataformas numa diferença de 100 metros até ao Terreiro do Paço." (Tostões, 1992 

pp. 70-72) 

Ilustração 19 Projecto efectuado por Francisco Keil do Amaral para o Parque Eduardo VII (Keil do Amaral, 1945, retirado 
do sitio da internet "skyscrapercity") 
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O projecto desta Avenida ajardinada é assim concebido com ideias e conceitos da 

tradição portuguesa como a calçada. reestrutura algumas situações do parque como 

percursos e algumas partes do jardim que necessitavam de modificações. (Tostões, 

1992 p. 72) 

"Keil projecta uma enorme faixa central coberta de relva, ladeada por passeio em 

calçada à portuguesa com uma largura total de 100 metros, ligeiramente maior do que 

o perfil da avenida, dividindo o parque em dois sectores de verde mais arborizado e 

denso. Embora aproveitando o traçado existente, rectifica os caminhos com um 

desenho mais fluido, adaptando-se ao terreno." (Tostões, 1992 p. 72) 

Como prossegue a autora Keil do Amaral redefiniu a zona do lago e reorganizou a 

Estufa Fria, reabilitando-a, isto no lado oeste da grande faixa. Já a Este da grande 

faixa são propostos vários espaços de passeio e alguns equipamentos. No topo do 

jardim é proposta a construção do Palácio da Cidade que acaba por não ser 

construído. (Tostões, 1992 p. 72) 

O Parque Eduardo VII, na Freguesia de S. Sebastião da Pedreira, constitui um marco 

de evolução urbana de Lisboa e é uma referência obrigatória num percurso pela 

Cidade. Prolongamento da Av. da Liberdade, continua a ser o grande jardim de Lisboa 

com múltiplos motivos de interesse. 

A sua localização privilegiada permite apreciar uma bonita panorâmica que se 

prolonga pela Baixa Pombalina, pelo Castelo de S. Jorge, pelas Ruínas do Carmo e 

pelo Tejo. A diversidade de árvores, arbustos, flores e fauna convida ao passeio e à 

descoberta deste espaço magnifico. (Lisboa, 1998) 
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Ilustração 20 Ortofotomapa do Parque Eduardo VII (Google Inc., 2014)) 
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No Parque Eduardo VII podemos encontrar a Estufa Fria de Lisboa onde no séc. XIX 

existia uma pedreira de basalto, que deixou de laborar devido a uma nascente de água 

que comprometia a extracção. 

Foi inicialmente aberto como abrigo para plantas, em1912, iniciativa para albergar 

espécies vegetais provenientes do mundo inteiro, plantas que iriam servir no plano de 

arborização da Avenida da Liberdade. Essas plantas criaram raízes devido ao atraso 

de plano devido à 1ª Guerra Mundial. 

O arquitecto Raul Carapinha25, ao encontrar naquele espaço um agradável espaço da 

inicio ao projecto da estufa que é concluído em1930. (Lisboa, 1998) 

"Nos anos 40, todo o Parque Eduardo VII sofreu alterações, adoptando a forma que 

actualmente lhe conhecemos. A Estufa Fria de Lisboa não foi excepção e, para além 

do reenquadramento e remodelação da entrada, foram criados o lago fronteiro e uma 

enorme sala, por baixo da Alameda do Parque: a "Nave", usada durante anos como 

teatro municipal. Actualmente, é palco pontual de eventos culturais e lúdicos." (Lisboa, 

1998)  

A Estufa Quente e a Estufa Doce, ideias do Eng.º Pulido Garcia26 abrem em 1975, 

com o objectivo de expor permanente de plantas tropicais e equatoriais.  

O seu nome advém de não usar qualquer sistemas de aquecimento. Nela podemos 

usufruir de agradáveis momentos por entre lagos, cascatas, regatos, obras de 

estatuaria, e centenas de espécies de plantas diferentes como podemos vislumbrar 

nas ilustrações. (Lisboa, 2014) 

  

                                            
25 Raul Carapinha nasceu em Alcochete dia 11 de novembro de1876 e morreu em Lisboa em 1957. 
Durante a sua vida foi desenhador, pintor e arquitecto português. Trabalhou na Câmara Municipal de 
Lisboa onde projectou e criou a Estufa Fria de Lisboa. A sua obra foi objecto de variadas exposições, 
desde 1918 até à sua morte. A seguir á sua morte a sua obra é exposta na Sociedade Nacional de Belas 
Artes, no Salão Estoril, no Rio de Janeiro, entre outros sitíos. Pode ser apreciada no Museu do Chiado, 
em Lisboa, no Museu Grão Vasco de Viseu, e no Museu de Évora. 
26 Eng.º Pulido Garcia, José Pulido Garcia, engenheiro agrónomo e silvicultor, nasceu em Moura, na 
Amareleja dia 3 de Julho de 1863. Filho de José Garcia Esteves e de Margarida Eugénia Pulido. Foi 
casado com Maria Augusta de Castro e Lemos. Senhor das Herdade de Fogueiras do Garcia e do Vale 
do Tamujinho, em Moura e era Membro do Partido Nacionalista. 
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Ilustração 22 Estufa fria Lisboa ( ilustração nossa) 

Ilustração 21 Estufa fria Lisboa ( ilustração nossa) 
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2.1.5. JARDINS FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN 

Na visão de Calouste Sarkis Gulbenkian27, o espaço da fundação seria uma realidade 

concebida e caracterizada pela relação entre arte e natureza. Assim a Fundação 

Calouste Gulbenkian é realizada à imagem do seu impulsionador. (Pereira, 2008) 

"A sua herança permitirá a construção de um museu em Lisboa para reunir a colecção. 

Surge, assim, a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) como um espaço de 

importância internacional que se integra nesse recente conceito de centro cultural 

polivalente. A imagem da fundação cria-se à semelhança do gosto íntimo e do espirito 

contemplativo do seu mecenas: uma simbiose entre arte e natureza." (Pereira, 2008) 

Sendo uma das grandes referências na arquitectura paisagista, em Portugal, o jardim 

da Fundação Calouste Gulbenkian é um dos mais importantes exemplos de jardins 

modernos em Portugal. Concebido pelos arquitectos paisagistas Gonçalo Ribeiro 

Telles28 e António Viana Barreto29 nos anos 60, este jardim mostra uma abordagem 

inovadora. Neste jardim são criados recantos, sendo que cada um tem uma identidade 

própria apesar de se conjugarem como um todo, funcionando com um traçado 

morfológico. (Fundação Calouste Gulbenkien, 2014) 

"Construído na década de 60, segundo projecto dos arquitectos paisagistas António 

Viana Barreto e Gonçalo Ribeiro Telles, o Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian é 

um dos jardins mais emblemáticos do movimento moderno em Portugal e uma 

referência para a arquitectura paisagista portuguesa. 

                                            
27 Calouste Sarkis Gulbenkian, nasce a 23 de Março de 1869 em Scutari, Istambul e morre em Lisboa dia 
20 de Julho de 1955. É filho de Sarkis e de Dirouhi Gulbenkian. Começa a estudar no King's College em 
Londres no ano de 1884, onde três anos depois se torna professor associado. No ano de 1891 publica o 
seu livro "La Transcaucasie et la Péninsule d'Apchéron". Casa-se com Nevarte Essayan, em Londres de 
virá a ter dois filhos Nubar Sarkis, que nasce em 1896 e Rita Sirvarte em 1900. Em 1909 é nomeado 
conselheiro económico da legação otomana em Londres. Em 1919 é nomeado conselheiro económico da 
delegação persa em Paris. É nomeado presidente da União Geral Beneficente Arménia decorria o ano de 
1930. 
28 Gonçalo Pereira Ribeiro Telles, nasceu em Lisboa a 25 de Maio de 1922. Arquitecto paisagista 
português. Licenciou-se em engenharia agrónoma e mais tarde terminou o curso livre de arquitectura 
paisagista, no Instituto Superior de Agronomia. Iniciou a sua vida profissional como assistente deste 
instituto. Foi mais tarde convidado para ser professor catedrático da Universidade de Évora, criando as 
licenciaturas em Arquitectura Paisagista e em Engenharia Biofísica. Recebeu o prémio Valmor de 1975 
juntamente com António Viana Barreto, pela criação dos jardins da Gulbenkian. Recebe em 1994 do 
então Presidente Mário Soares, a Grã-Cruz da Ordem de Cristo. 
29 António Viana Barreto, Faleceu no dia 12 de Maio de 2012. António Viana Barreto fez igualmente 
carreira na Administração Pública em serviços como a Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização e 
Direcção-Geral de Planeamento Urbanístico, tendo sido Director-Geral de Ordenamento do Ministério da 
Qualidade de Vida. 
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Se este tipo de desenho, baseado numa geometria subtil, que nos oferece espaços e 

ambiências em vez de eixos, caminhos e canteiros, pode ser encontrado em outros 

parques americanos e dinamarqueses da época, ou na tradição paisagista japonesa, a 

utilização da vegetação é, aqui, internacionalmente pioneira. A reprodução de códigos 

da ecologia da paisagem portuguesa, patente na escolha, consociação e localização 

das espécies vegetais, cria situações, "micropaisagens", que nos são familiares, não só 

a nós, humanos, como à fauna silvestre que atrai." (Fundação Calouste Gulbenkien, 

2014) 

  

Ilustração 23 ortofotomapa da Gulbenkian (Google Inc., 2014) 
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O sítio onde se estabelece actualmente a Fundação Calouste Gulbenkian, foi outrora 

no séc. XVIII uma das portas da cidade. Era uma quinta de recreio e pertencia a 

Fernando Larre30, chamava-se Quinta do Provedor dos Armazéns. Definia assim o 

limite da cidade e a sua estrutura já era visível nos mapas do século XIX. Sendo esta 

zona constituída por quintas de recreio, aqui entrava-se em Lisboa. (Fundação 

Calouste Gulbenkien, 2014) 

"O lugar onde hoje se localiza a Fundação Calouste Gulbenkian, no centro da cidade 

de Lisboa, foi, no séc. XVIII, uma das portas da cidade. 

Denominada Quinta do Provedor dos Armazéns, e propriedade de Fernando Larre, era 

uma quinta de recreio, como muitas que então caracterizavam os arrabaldes das 

principais cidades portuguesas, com edifício, jardim, pomar, horta, vinhas e campos de 

cereal. 

A estrutura trapezoidal que hoje identificamos com o Jardim da Fundação, já era visível 

nos mapas do séc. XIX. Era definida pela estrada de Palhavã e pela Estrada do Rego, 

localizando-se no extremo da Estrada de S. Sebastião. Era ali o fim administrativo da 

cidade de Lisboa, constituído por um anel de quintas de recreio que marcavam a 

transição entre o espaço urbano e uma paisagem desenhada por hortas, pomares, 

olivais, planícies de cereal e florestas de carvalho." (Fundação Calouste Gulbenkien, 

2014) 

A obra do Parque de Santa Gertrudes é mandado construir a par com o novo palácio a 

mando de José Maria Eugénio de Almeida31, onde se inicia a concepção deste parque 

e do palácio com várias influências europeias. O autor deste palácio é arquitecto 

Cinatti32 e o autor do parque é o jardineiro Jacob Weiss33 que nomeia o parque de 

Parque de Santa Gertrudes. Esta obra inicia-se em 1866 e termina em 1870. Sendo o 

parque mas tarde concedido para a construção do jardim zoológico. (Fundação 

Calouste Gulbenkien, 2014) 

                                            
30 Fernando Larre, arquitecto francês não foi possivel encontrar mais informação. 
31 José Maria Eugénio de Almeida, nasceu em 1811 e morreu em 1872. Efectuouos seus primeiros 
estudos na escola de S. Vicente de Fora, em Lisboa. Em 1834 matriculou-se em Direito, na Universidade 
de Coimbra, curso que concluiu em 1839. 
32 Cinatti, Giuseppe Luigi Cinatti nasce em Siena em 1808 e morreu em Lisboa em 1879, foi um 

cenógrafo, decorador de interiores e pintor. Teve também considerável actividade como pintor de 
interiores e arquitecto 
33 Jacob Weiss, jardineiro suiço formado na escola francesa do desenho de jardins, não encontrada mais 
informação relativamente ao sujeito em causa. 
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"Em 1861 palácio e quinta são adquiridos por José Maria Eugénio de Almeida, par do 

reino e conselheiro de Estado, e esta aquisição vai significar uma enorme 

transformação deste espaço. 

A quinta de recreio, com o seu palácio setecentista, vai dar lugar a um enorme parque 

de carácter paisagista onde é construído um outro palácio de linguagem neoclássica. 

Estas opções do seu proprietário reflectem as profundas modificações que se passam 

no Portugal de então, com o início de uma monarquia liberal que olha a Europa como 

um símbolo de progresso e civilização." (Fundação Calouste Gulbenkien, 2014) 

O parque de Santa Gertrudes era constituído por um lago central e por uma alameda 

estando este lago fortemente relacionado com o palácio. 

"Numa zona central do terreno é construído um lago, elemento polarizador de todo o 

espaço, de onde parte uma alameda até à entrada do palácio, toda a área é 

densamente arborizada com vegetação autóctone e exótica. Segundo gravuras e 

relatos da época, o lago tem barquinhos, aves aquáticas e uma pequena ilha rochosa; 

junto a este, localiza-se um quiosque onde todas as semanas uma banda dá concertos. 

A vegetação é exuberante e sublinha esta franca e nobre relação entre o lago e o 

palácio." (Fundação Calouste Gulbenkien, 2014) 

Foi na altura do Parque de Santa Gertrudes que a fundação Calouste Gulbenkian vai 

obter este terreno, decorria o ano de 1957, mas até á abertura do edifício principal 

onde se situa o museu e a sede da fundação, em 1969, funcionam apenas alguns 

serviços da fundação nesta área estando os outros a operar perto da Av. de Berna. 

(Fundação Calouste Gulbenkien, 2014) 

"Em 1957 o Parque de Santa Gertrudes é adquirido pela Fundação Calouste 

Gulbenkian, começando aí a funcionar, no ano seguinte, alguns dos serviços da 

Fundação.  

Durante o tempo que decorreu entre Janeiro de 1958 e a inauguração dos edifícios da 

Sede e Museu em 1969, estes serviços funcionaram em instalações provisórias 

localizadas junto à avenida de Berna." (Fundação Calouste Gulbenkien, 2014) 

Aparece assim no antigo Parque de Santa Gertrudes, onde já se localizou o jardim 

zoológico, serviu também como "parque de aclimatação" e onde já se realizou a "Feira 

Popular". Onde foram três projectos a concurso, o qual ganhou o projecto que contava 
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com a cooperação dos arquitectos paisagistas Gonçalo Ribeiro Telles e António 

Barreto. (Pereira, 2008) 

"Até ao final da década de 60, ergue-se a construção da FCG no sítio do Parque de 

Santa Gertrudes, antigo Parque de Aclimatação e Jardim Zoológico (1884-94) e Feira 

Popular (1943-57). Dos três anteprojectos a concurso, foi escolhida a solução 

apresentada pelos arquitectos Alberto Passo, Pedro Cid e Ruy d' Athouguia, que nesta 

fase já contaram com a colaboração do arquitecto paisagista António Barreto. A este 

virá juntar-se Gonçalo Ribeiro Telles, ambos da primeira geração de arquitectos 

paisagistas portugueses, discipulos de Francisco Caldeira Cabral formado em Berlim, 

que a partir de 1940 passa a exercer no Instituto Superior de Agronomia (ISA)." 

(Pereira, 2008) 

No planeamento dos jardins fez-se com que estes fossem orientados de maneira a 

estarem intimamente ligados com o interior do edifício, sendo o jardim e o edifício 

conduzidos por pensamentos modernistas e estando o interior e o exterior 

profundamente ligados. Os jardins são resolvidos com um caracter naturalista em que 

os indícios de modernidade são ocultados de maneira aparecerem com tendo sido 

elaborados pela natureza . Nos recantos e os espaços criados podemos vivenciar 

diferentes experiências, sendo cada espaço uma nova experiência para ajudar a 

elaboração destes momentos o arquitectos usaram a morfologia do terreno como 

modelador do próprio jardim. (Pereira, 2008) 

"Arquitectura e jardim são guiados pelo princípios modernistas e é preocupação dos 

arquitectos estabelecer uma íntima relação entre interiores e exteriores. Os espaços 

verdes apresentam-se sob forma de pátios interiores, terraços e o jardim propriamente 

dito. Guiando-se por uma concepção naturalista, os arquitectos paisagistas exploraram 

os próprios elementos que constituem o jardim. Esses elementos são o relevo, a flora e 

as suas sombras, a água, a luz ou o próprio céu. O seu lado estético é valorizado tendo 

em conta também a sua funcionalidade, pois este é um espaço social no qual se 

desenvolvem diariamente diferentes actividades." (Pereira, 2008) 

Ao percorrermos o jardim não nos apercebemos da confusão que rodeia o jardim, isto 

devido a densidade que árvores ali plantadas criam. Esta densidade vem aumentando 

ao longo dos anos com árvores a ganharem maior massa, criando um limite que 

envolve o jardim. 

"No limite desse jardim - na transição do espaço urbano para os jardins da Gulbenkian 

- um denso arvoredo apresenta-se como uma sebe natural. Este arvoredo foi ganhando 
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volume ao longo dos anos, garantindo a integridade física do jardim e defendendo-o do 

ruido exterior. Uma orla periférica que assegura a continuidade do espaço verde, pois 

independemente da direcção em que se olhe, estaremos sempre rodeados pela 

natureza." (Pereira, 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ilustração 25 jardim Gulbenkian auditório ao ar livre, actualidade, retirada do sitio da internet restos de colecção 

Ilustração 24 Fundação Calouste Gulbenkian, jardim1971, Nuno Barros Roque da Silveira,.retirada do A.M.L. 
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Os caminhos são criados de maneira a insinuar um percurso, que pode ou não ser 

seguido havendo sempre a opção de enveredar pela natureza e pelos campos. Os 

passeios que surgem por todo o jardim aparecem-nos, assim como os edifícios , são 

feitos em laje de betão, criando assim uma ligação entre o jardim e o edifício. 

"O jardim pode ser totalmente percorrido pelos sinuosos passeios que atravessam. 

Estes passeios são em laje de betão tal como o acabamento do dos edifícios. Desta 

forma, procura-se uma continuidade na utilização dos materiais e este será o único 

material construtivo assumido plenamente na paisagem do jardim. Os passeios 

sugerem-nos um caminho embora nada nos impeça de caminhar pela relva. Neste 

deambular vamos passando sucessivamente por diversos espaços que não se dão a 

ver de imediato mas que se apresentam como planos sucessivos, verdadeiros cenários 

que ignoram pontos de fuga ou axialidades impositivas." (Pereira, 2008) 

Os espaços criados surgem-nos com diferentes funcionalidades e objectivos: 

"Pelos jardins criam-se diferentes espaços: uns mais íntimos escondidos pela 

folhagem, outros mais expostos para o convívio social. Por esses labirintos sinuosos 

descobrimos pequenas clareiras, um roseiral, alguns riachos, amplos relvados ou 

mesas para merendar. Nesta zona encontram-se antigos eucaliptos que remontam ao 

Parque de Santa Gertrudes, preservados pelo seu porte." (Pereira, 2008) 

Nesta bosque criada pelo homem são criados relações de luz/sombra e espaços mais 

públicos e outros mais resguardados, usando as características do terreno como 

objecto de modelação para estas realidades. A realidade do parque é maioritariamente 

constituído por árvores e vegetação portuguesa, não só devido á adaptação das 

plantas como também para manter um caracter de proximidade com cultura e com a 

génese onde este se implanta. (Pereira, 2008) 

"Nas colinas plantaram-se pinheiros mansos ou ciprestes enquanto os carvalhos se 

encontram nas encostas. Encontramos ainda medronheiros, choupos, azevinho, 

salgueiros... Privilegia-se a flora portuguesa, criando-se uma verdadeira mata pensada 

de acordo com a morfologia do terreno e promovendo uma alternância entre espaços 

luminosos, de sombra ou semi-sombra. As crianças brincam por todo o jardim, 

interagindo com o que de melhor a natureza lhes pode dar." (Pereira, 2008) 
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Ilustração 26 planta à cota da recepção retirada do sitio da internet restos de colecção 

Ilustração 27 Grande auditório Gulbenkian retirada do sitio da internet restos de colecção 
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O lago que existia do tempo do Parque de Santa Gertrudes foi transformado no novo 

lago, o caracter deste lago naturalista é disfarçado de maneira a parecer-nos natural e 

pura obra da natureza, estando intimamente ligado com o edifício, com a esplanada e 

com o auditório. Fazendo o lago também do sistema de rega. (Pereira, 2008) 

"E por esses passeios vamos chegando ao lago - o verdadeiro coração do jardim. Este 

lago veio substituir um anterior e, desta vez, procura-se disfarçar a sua artificialidade. 

Essa concepção naturalista desenha margens onduladas e faz confluir para o lago três 

ribeiros provenientes de sentidos opostos. As espécies vegetais hidrolófilas plantadas 

nas margens são uma das soluções encontradas para fazer desaparecer o aspecto 

construtivo das mesmas e promovendo uma transição natural entre água e solo. A 

variação do nível da água ao longo do dia, devido à sua utilização no sistema de rega 

do jardim, acentua os ciclos naturais que são valorizados por esta concepção. No 

diálogo que se estabelece entre edifício e jardim, a área do lago é especialmente 

privilegiada: além de ser neste núcleo aconchegado que se situa a esplanada ou o 

anfiteatro , a fachada sul do auditório é completamente rasgada com paredes de vidro 

que fazem deste cenário natural o pano de fundo do palco." (Pereira, 2008) 

Em todo o parque podemos assistir a uma presença constante de água, nos riachos 

que se ligam ao lago que de uma maneira quase natural fazem parte dos percursos do 

bosque dando vida a este e os espelhos de água que estão localizados debaixo do 

arvoredo que vão reflectir a sombra das árvores na sua imensa tranquilidade. (Pereira, 

2008) 

"A presença da água não se limita a este lago mas é constante por todo o jardim. A sua 

vertente estética é explorada nomeadamente através de grandes círculos  rasteiros que 

se apresentam como verdadeiros de água reflectindo as sombra das árvores, a luz 

mediterrânica e o azul do céu de Lisboa. Outros riachos conseguem um constante 

borbulhar. Com a água alcançam-se novas profundidades, constituem-se habitats e 

marca-se a presença desse elemento vital e relaxante." (Pereira, 2008) 

Apesar de enganador o jardim apresenta-se com uma área de cerca de seis hectares, 

onde também podemos encontrar ao longo do jardim esculturas. (Pereira, 2008) 

Mais tarde o jardim foi alvo de uma rabilitação por parte de Gonçalo Ribeiro Telles. 

Onde houve redefinição de ideias e readaptação de conceitos. 
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"Em 2000 Gonçalo Ribeiro Telles foi convidado a levar a cabo um novo projecto de 

reabilitação do Jardim. Iniciadas em 2002, as obras estão na sua fase final, tendo já 

sido concluídas as fases um, dois e três. 

A proposta do Arq.º Paisagista Ribeiro Telles assenta numa forte interacção com o 

processo de maturação do Jardim, por um lado, controlando os aspectos negativos do 

seu envelhecimento, e, por outro, integrando os aspectos e lugares mais interessantes 

que o natural crescimento da vegetação foi criando." (Fundação Calouste Gulbenkien, 

2014) 

Assim ficou foi reabilitado e renovado o jardim da Fundação Calouste Gulbenkian. 

  

Ilustração 28 Fotografia dos espelhos de água Gulbenkian ( ilustração nossa) 
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2.1.6. JARDIM DO CAMPO GRANDE 

A zona Campo Grande foi definido como logradouro público no século XVI, mas só em 

1801 D. Rodrigo de Sousa Coutinho34, começa a obra de ajardinar o baldio, 

procedendo à criação de passeios e definindo-o como jardim: (Tostões, 1992 p. 81) 

"Desde 1520 que, por carta régia dirigida à Câmara, o Campo Grande é logradouro 

público, mas foi D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ministro de D. Maria I, que tranformou 

este campo inculto num belo passeio plantado de árvores." (Tostões, 1992 p. 81) 

Previamente este espaço era um enorme baldio, desprovido de qualquer sentido 

funcional na zona do Campo Grande tinha cerca mil e duzentos metros de 

comprimento e duzentos de largura. Neste onde se realizava a "feira das nozes", 

sendo está muito visitada pelo habitantes de Lisboa e pelos habitantes das 

redondezas. No inicio do século XIX deu-se à plantação de algumas árvores, sendo 

ainda neste século palco de corridas de cavalos. Era também costume na altura 

fazerem-se apostas com as corridas de cavalos até ao inicio da construção do lago 

que surge com o objectivo lúdico. (Tostões, 1992 p. 81) 

"Com 1200 metros de comprimento e 200 de largo, no campo Grande, desde 1778 que 

se realizava a feira das nozes, uma grande feira muito frequentada pelo povo de Lisboa 

e dos arredores saloios. Arborizado no principio do século XIX com palmeiras, 

eucaliptos, plátanos e pinheiros, foi cenário a partir de 1816 de corridas de cavalos. 

Campo afastado da cidade, de início só os "janotas" o visitavam em tipóias e 

carruagens assistindo às corridas e apostas de cavalos até meados de Oitocentos, 

quando começam as escavações para o grande lago de diversões e surgem os 

primeiros pedidos para a instalações de teatros e outros divertimentos." (Tostões, 1992 

p. 81) 

Estando a cidade em mudança e em crescimento e tendo como grande referência 

desse crescimento as Avenidas Novas. Estas necessitavam de ser protegidas de 

maneira a poderem sofrer os aumentos que a cidade igualmente impunha. Assim com 

esse intuito Federico Ressano Garcia projecta a ocidente do Campo Grande planeia 

um parque florestal que viria a conter um grande hipódromo, decorria o ano de 1903, 

                                            
34 D. Rodrigo de Sousa Coutinho, Rodrigo Domingos de Sousa Coutinho Teixeira de Andrade Barbosa, 
nasceu em Chaves a 4 de Agosto de 1745 e morreu no Rio de Janeiro a 26 de Janeiro de 1812. Foi o 
primeiro conde de Linhares. Estudou no Colégio dos Nobres e tirou o curso juridico na Universidade de 
Coimbra. Foi enviado como emissário portugês na corte da Sardenha, onde esteve de 1779 a 1796. 
Casou-se em Turim, no dia 8 de maio de 1789, com D. Gabriella Maria Ignazia Asinari dei Marchesi di 
San Marzano. Foi presidente do real erário de 1801 a 1803. 
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este projecto contudo não foi concretizado. Esta zona foi também incluída nos planos 

tanto dos irmãos MacBride como de Forrestier já nos anos 20, planos estes que 

incidiam sobre a estrutura verde da cidade de Lisboa. Aquela zona acabou por dar 

lugar a Cidade Universitária de Lisboa. (Tostões, 1992 p. 81) 

"Em 1903, com o objectivo de proteger e ampliar as Avenidas Novas, Frederico 

Ressano Garcia programa um grande parque florestal à ilharga ocidental do Campo 

Grande, destinando o local para a construção de um grande hipodromo. O projecto não 

teve consequências, tal como nos anos 20 o plano dos MacBride e o desenho de 

Forrestier, que o integrava no conjunto verde proposto para a cidade. A zona acabaria 

por ser destinada, no plano elaborado pelo Estado Novo, à Cidade Universitária." 

(Tostões, 1992 p. 81) 

Entretanto o Jardim é deixado ao abandono e os jardins encontram-se em mau 

estado, foi apelidado por Campo 28 de Maio pelo Estado Novo. Este jardim sofreu 

bastante com o ciclone de fevereiro de 1941 pedindo assim uma requalificação que há 

muito era desejada foi assim designado Francisco Keil do Amaral para essa tarefa. 

(Tostões, 1992) 

"No princípio dos anos 40, entre a futura Cidade Universitária e o novo bairro de 

Alvalade, o Campo 28 de Maio, como Estado Novo entendeu denominá-lo, estava 

muito degradado, transformado num matagal onde as plantas se afogavam umas às 

outras. O ciclone de Fevereiro de 1941, danificando muitas árvores, contribuiu para 

agudizar uma situação que há muito reclamava cuidados. A Câmara Municipal resolve 

então encarregar Keil de refazer o jardim com o sentido que os novos tempos 

impunham" (Tostões, 1992 p. 81) 

Na prespectiva de Keil segundo a autora o jardim tinha algumas vantagens e 

desvantagens. As vantagens incidiam sobre os usos que podiam ser recuperados e 

reaproveitados. Apesar de estarem longe do seu esplendor foram sempre os pontos 

de importância do parque. Quanto a desvantagens o facto de o parque estar rodeado 

por vias de circulação automóvel que não é propicia a quem visita o parque devido ao 

incomodo que geram. Assim o jardim teria de ser resguardado deste incomodo teria 

assim de ser reorganizado e adaptar o jardim segundo os novos problemas que 

surgiram que não existia não altura da sua criação. (Tostões, 1992 p. 82) 

"Keil optou por fazer reviver os centros de interesse que desde há muito constituíam 

atracções do parque, limitando-se a reagrupar o arvoredo e a simplificar o traçado dos 

arruamentos e canteiros com o objectivo de alargar as perspectivas e de criar um maior 
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isolamento do jardim em relação à envolvente. Com apenas 200 metros de largura o 

Campo Grande era contornado por faixas de rodagem, que já não serviam corridas de 

cavalos, mas trânsito automóvel do qual parecia importante proteger o passeio no 

jardim." (Tostões, 1992 p. 82) 

Demorou três anos a ser realizado tendo começado em 1945 e acabado em 1948, 

sendo que a área inicial foi ampliada no inicio da obra para mais 1000 metros 

quadrados. Foram instalados os primeiros equipamentos modernos em jardim, sem 

trair a sua génese. 

Foram propostos novos equipamentos e novos usos aos existentes, como um edifício 

com restaurante na margem norte do lago que viria a ser chamado de "caleidoscópio". 

Foi feita neste lago uma ilhota com acesso por uma ponte, nesta ilhota estava 

instalado um bar com esplanada, havia também outra ilhota mais pequena sem 

acesso. Na margem Norte foram também criados dois "courts" de ténis e foi também 

projectada uma piscina infantil. (Tostões, 1992 p. 82) 

"Keil a par da recuperação das funções existentes, propôs novas utilizações. Mantendo 

o espirito pitoresco e romântico do Campo uma nova ilhota foi construída com acesso 

por uma moderna ponte de modo a servir a esplanada com bar. Na margem Norte do 

lago uma vasto pavilhão restaurante com grandes janelas envidraçadas vira-se para o 

lago e para o ringue de patinagem. Foram também construídos dois courts de ténis 

com respectivos apoios." (Tostões, 1992 p. 82) 

Já depois de Keil foi construído o edifício do Caleidoscópio, da autoria do arquitecto 

Nuno San Payo35, foi projectado e construído em 1971. (Figueiredo, 2011) 

"1971 - projecto e construção do edifício, da autoria do arquitecto Nuno San Payo 

(1926), tendo como finalidade um posto de recepção turística, como posto de receção 

de turistas, salas de refeições, uma possuindo um palco para espetáculos, um bar, 

várias lojas de produtos artesanais e áreas de serviço; feitura do painel de cerâmica 

para a fachada principal, pela ceramista Maria Emília Silva Araújo; 1974 - alteração do 

edifício, da autoria do mesmo arquitecto, transformando-o em centro comercial e 

cinema;" (Figueiredo, 2011) 

 

                                            
35 Nuno San-Payo, nasceu em Lisboa no ano de 1926, morre em Lisboa em 2014. Licenciou-se em 
arquitectura, na Escola de Belas Artes, tanto em Lisboa como no Porto. Começou a expor no ano 1948 na 
Sociedade Nacional de Belas Artes. Foi presidente da direcção da Sociedade Nacional de Belas-Artes, 
entre 1973 e 1979 e presidente da assembleia-geral da mesma instituição, de 1979 a 2002. 



O Jardim "promenade" e o jardim de "contemplação" - 3 casos de estudo 

Bruno Gião Bandeira Costa  70 

 

Ilustração 30 lago da parte Norte com ilhota do café esplanada ao fundo ( ilustração nossa) 

Ilustração 29 Biblioteca Jardim do Campo Grande 1959, retirada A.M.L. 
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O jardim do Campo Grande sofreu um projecto de requalificação e reabilitação, sendo 

que a obra começou em Agosto de 2012 e reabriu em 2013. Na reabilitação deste 

jardim a Câmara de Lisboa teve como principais preocupações tornar este espaço 

mais atractivo e com novas funcionalidades e usos tendo também em conta a 

adjacência à Cidade Universitária. (Boaventura, et al., 2013) 

"Mais verde, com mais luz e mais sustentável. É assim a renovada zona norte do 

jardim do Campo Grande, em Lisboa, que agora reabre depois de mais de um ano em 

obras, que custaram cerca de 1,8 milhões de euros 

Os trabalhos começaram em Agosto de 2012 e deveriam demorar meio ano, mas 

prolongaram-se. Em comunicado, a Camara de Lisboa explica que o jardim "foi 

convertido num espaço verde mais atractivo e com maior capacidade de carga para 

albergar novos usos e novas funções", aproveitando a proximidade com o campus 

universitário." (Boaventura, et al., 2013) 

Neste jardim houve um processo de reabilitação em que o jardim foi requalificado 

tendo sido alterados os pisos e as iluminações de modo a que melhore as condições 

de frequência do parque. Na nova realidade do parque podemos encontrar campos de 

padel e um parque canino, até o lago sofre alterações tendo sido impermeabilizado. 

(Boaventura, 2013) 

"A zona norte do jardim, que ainda não se sabe quando reabrirá, ganhou um parque 

canino e campos de padel. As obras de transformação do Caleidoscópio num centro 

académico ainda não começaram" (Boaventura, 2013) 

"Numa visita à ala norte, o vereador destacou aquelas que considera serem as mais 

importantes alterações introduzidas no espaço: o novo piso, a iluminação pública 

reforçada e o sistema de rega. "Os pavimentos estavam todos esburacados e o jardim 

tinha muito pouca iluminação", diz José Sá Fernandes, enquanto aponta amplos 

relvados verdes e outras áreas em que as sementeiras ainda estão em curso. 

Quanto à rega, o autarca afirma que o objectivo é fazer do Campo Grande "um jardim 

sustentável". Nesse sentido, o lago que antes "era um sorvedouro de dinheiro" foi 

impermeabilizado e a água com a qual será enchido passará a servir para regar as 

zonas verdes em redor." (Boaventura, 2013) 
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No parque canino, existem várias estruturas em madeira onde os animais podem 

correr e brincar sem perturbar os restantes visitantes do parque, os bancos do jardim 

também estes forma renovados. O antigo ringue de patinagem e os campos de ténis 

forma transformados em nove campos de padel que forma entregues á Universidade 

de Lisboa, tendo esta optado por os concessionar a um privado. (Boaventura, 2013) 

"No renovado Jardim do Campo Grande os visitantes encontrarão algumas novidades, 

não só ao nível do mobiliário urbano (com bancos em madeira e em pedra espalhados 

por todo o espaço), mas também dos equipamentos. Junto à Avenida do Brasil foi 

instalado aquele que, segundo a Câmara de Lisboa, é o primeiro parque canino da 

cidade, no qual os animais poderão correr e exercitar-se numa série de estruturas em 

madeira. 

Já os dois campos de ténis e o ringue existentes foram entregues à Universidade de 

Lisboa, que os concessionou a um privado que ali vai abrir nove campos de padel, 

assegurando ainda o funcionamento de um edifício de apoio com balneário e cafetaria. 

O chefe de gabinete do reitor, Luís Guimarães de Carvalho, diz que numa primeira 

fase, em princípio até ao fim de Outubro, deverão entrar em funcionamento seis desses 

campos." (Boaventura, 2013) 

Ilustração 31 Jardim do Campo grande com os novos campos de padel ( ilustração nossa) 
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O edifício do Caleidoscópio era para ser transformado num centro de estudo 

académico mas até aà data não se chegou a uma decisão viável e um destina a dar 

ao edifício. (Boaventura, 2013) 

"Também nas mãos da universidade está, graças a um protocolo celebrado com a 

Câmara de Lisboa em 2011, o antigo centro comercial Caleidoscópio. O objectivo é 

transformar o edifício hexagonal dos anos 70, onde também funcionou um cinema e um 

restaurante, num centro académico. Algo que chegou a ser anunciado para 2012 mas 

que ainda não se concretizou, não se sabendo quando começarão as obras." 

(Boaventura, 2013) 

As obras do Caleidoscópio, restaurante da margem Norte do lago, não acompanhou a 

obra de reabilitação do jardim estando este bastante degradado e à espera de um 

futuro digno. (Boaventura, 2013) 

"Certo é que quando a zona norte do Jardim do Campo Grande reabrir, o 

Caleidoscópio será uma espécie de ilha degradada no meio de um amplo espaço 

requalificado. "É um grande prejuízo para a cidade, para o espaço da Cidade 

Universitária e para a Universidade de Lisboa. O centro académico daria uma vida 

quotidiana completamente diferente ao jardim. Temos dado o nosso melhor para 

concretizar o projecto", afirma Luís Guimarães de Carvalho." (Boaventura, 2013) 

Assim se dá nova vida ao jardim do Campo Grande apesar de ainda precisar de 

alguns conclusões como caleidoscópio. 
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Ilustração 32 ortofotomapa jardim do Campo Grande (Google Inc., 2014) 
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2.1.7. PARQUE FLORESTAL DE MONSANTO 

Monsanto ganha forma com o rumo traçado por Duarte Pacheco para a cidade de 

Lisboa. Sendo este uma das suas maiores preocupações na altura. 

Assim a chegada de Duarte Pacheco à presidência do Município de Lisboa veio trazer 

uma revolução a vário níveis. Em primeiro lugar quanto à protecção do solo em 

relação a especulação imobiliária e à urbanização excessiva. Criando uma linha de 

pensamento para a cidade e estando esta mais organizado e com eixos definidores de 

uma estratégia pensada. Fez isto recorrendo a expropriações de inúmeros terrenos, 

criando leis para a protecção destes. 

Vai buscar também arquitectos para os serviços da câmara de modo a provê-los de 

uma maior e melhor capacidade de resposta. Sendo um destes arquitectos Francisco 

Keil do Amaral. (Tostões, 1992 pp. 41-42) 

"Homem de acção, de coordenação e de visões de conjunto, Duarte Pacheco toma 

posse do cargo de Presidente do Município e de imediato contrata arquitectos de modo 

a dotar tecnicamente os serviços e a pô-los a funcionar. No âmbito do controlo do solo, 

a enorme extensão de terrenos que expropria, protegendo-os da urbanização e da 

pressão dos especuladores, a venda de lotes urbanizados pelo Municipio. 

É neste contexto que Keil do Amaral ingressa na Câmara logo no mês seguinte ao do 

início do mandato do presidente, como arquitecto ao lado do seu colega Faria da 

Costa, regressado recentemente de Paris onde se especializara em urbanismo." 

(Tostões, 1992 p. 42) 

Sendo uma das suas ambições e um dos seus mais ambiciosos projectos o parque 

florestal para a cidade de Lisboa, delegando a Keil do Amaral o seu grande projecto. 

Com o pragmatismo que lhe era conhecido, começou esta obra provendo-se de 

bastante poder com a intenção de levar para a frente esta obra e de a levar a bom 

termo. (Tostões, 1992 pp. 42-43) 

"Keil ficará encarregado de concretizar o projecto da grande obra de Duarte Pacheco, o 

Parque Florestal da Cidade. Sem hesitações, com rapidez, munindo-se de um poder 

forte, desencadeou esta obra de grande envergadura, levando a cabo um projecto 

inédito." (Tostões, 1992 pp. 42-43) 
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Ilustração 34 fotografia do alto da Alameda Keil do Amaral (ilustração nossa) 

Ilustração 33 ortofotomapa de Monsanto (Google Inc., 2014) 
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Esta revolução criada efectuada por Duarte Pacheco, foi essencial para a criação de 

condições favoráveis à realização de vários projectos na câmara . Assim o projecto do 

Parque Florestal tinha condições para seguir em frente. Pertinentemente Keil vai 

realizar um viagem à Europa para a obtenção de ideias, com o intuito a realização do 

Parque de Monsanto. (Tostões, 1992 pp. 43-44) 

"Tinham sido criadas as condições que tornavam possível trabalhar na Câmara, agora 

que o município chamava a si o controlo do solo e a execução de projectos. E foi com 

entusiasmo que logo em 38 arrancou com o plano geral para o Parque Florestal 

estudando os equipamentos de apoio e acessos, reflectindo  sobre a sua utilização. 

Para tal, no verão de 39, viajou pela Europa com o "fim de colher elementos para o 

bom andamento dos trabalhos"." (Tostões, 1992 pp. 43-44) 

A viagem que Keil vai fazer, pela Europa vai passar pelos exemplos, de Inglaterra, 

França, Alemanha e Holanda. Tendo em conta as várias diferenças que irá encontrar 

destas diferentes culturas em relação à cultura portuguesa, pegando nas ideias que irá 

absorver desta viagem e que pretende por em prática no parque florestal da capital 

portuguesa. 

Na viagem que Keil do Amaral na sua viagem pela europa depara-se com as 

referências de Londres em primeiro lugar, apesar de ciente das diferenças não só 

culturais como climatéricas, denota que os parques e jardins de Londres são casos de 

estudo bastante interessantes pela sua disposição na cidade como na maneira como 

são criados. (Tostões, 1992 p. 44) 

"Dessa viagem resultou um relatório da maior relevância porque é o único documento 

oficial que equaciona as soluções ponderadas e tomadas e que por outro lado atesta a 

importância da obra em curso. 

Consciente das diferenças entre os vários países, parece-lhe difícil encontrar em 

Londres ensinamentos com utilidade directa para Lisboa, dada a índole completamente 

diferente da nossa cultura e a disparidade dos climas. Desde a distribuição das zonas 

verdes no conjunto da cidade até ao modo como o jardim é usado e pensado, os 

parques de Londres são um caso muito especial. "No entanto, se é lógico que o 

aspecto dos nossos jardins e do futuro Parque de Monsanto seja completamente 

diverso, não é menos verdade que muito teremos de aprender e que muita coisa útil se 

pode aproveitar" (Tostões, 1992 p. 44) 
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De Inglaterra a inspiração de Keil do Amaral para Monsanto reside no jardim de 

descanso, dos bancos e dos relvados fomentar a relação do homem com a natureza. 

"A ideia base é repouso em contacto com a natureza. Ao contrário das fantasias 

complicadas dos jardins de Lisboa, aqui as soluções eram muito simples: relva, 

plátanos, vasos ou maciços de sardinheiras. Sempre com boas sombras e bons bancos 

e relva onde os ingleses se deitam como em pleno campo." (Tostões, 1992 p. 44) 

A inspiração de França vem de casos de parques como o "Bois de Boulogne, e o de 

Vincennes". Nos quais a distribuição e a modulação criada no terreno criam momentos 

interessantes. No entanto nos bosques nos arredores de Paris que são reservas 

florestais, com o seu ar selvagem em que existe um diverso contacto com a natureza, 

e são agradáveis zonas de passeio. (Tostões, 1992 p. 44) 

"De Paris recolherá o encanto dos pequenos parques, mas serão o Bois de Boulgne e 

o de Vicennes que apresentam interesse directo para o caso de Monsanto. Os 

movimentos de terras e o método de plantação criam um misto de bosque e de parque 

com grandes relvados pontuados por pequenos grupos de árvores. Mas, para Keil, a 

fonte mais significativa de inspiração parece estar nos bosques dos arredores: 

Vérrières e Fontainebleau. São reservas florestais adaptadas ao terreno com enormes 

maciços da mesma espécie como num bosque em que os imensos arbustos dão ar 

"selvagem que o torna um local de passeio muito apreciado permitindo um amplo 

contacto com a natureza" (Tostões, 1992 p. 44) 

Apesar disso a inspiração que trás da Alemanha vai ser bastante influente na criação 

de Monsanto, com a visita a ""Reichsgartenschau" - a exposição do jardins do reich", 

onde pôde verificar casos muito interessantes na modelação da paisagem e dos 

jardins. 

Porém a maior inspiração que observou na Europa foi na Holanda com a visita a um 

parque florestal, em Amesterdão. Onde tirou referências em relação á maneira como 

são dirigidos as tarefas em obra. (Tostões, 1992 p. 45) 

"Mas, para Keil do Amaral a grande lição foi a visita à holanda onde mais uma vez 

confirmou o fascínio por este país e por esta cultura. Teve a oportunidade invulgar de 

ver um grande parque em execução, de observar como foi projectado e como eram 

orientados os trabalhos. Tratava-se do bosque de Amesterdão, enorme parque de 900 

hectares, estudado por diversos profissionais e concretizado nas circunstâncias 
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excepcionais que a  modernidade cívica e técnica dos holandeses permitia." (Tostões, 

1992 p. 45) 

A ideia do parque natural a servir a cidade de Lisboa começa a tomar forma com a 

concepção de Keil do Amaral dos projectos de equipamentos. Com as ideias trazidas 

das sua viagem pelos jardins europeus, um espaço dirigido para todas as pessoas. 

A ideia de arborizar já tinha surgido com os irmãos MacBride, que tinham nos anos 20 

sugerido um bosque em volta da cidade para fornecer à cidade lenhas e madeira. Este 

projecto alterou-se depois sendo composto por uma proposta de um anel verde que 

iria do Campo Grande a Monsanto. Este anel era composto por 1800 hectares. 

Cortado por algumas importantes vias de acesso da cidade. (Tostões, 1992 pp. 48-50) 

"(...)estendia-se em anel desde o Campo Grande a Monsanto, numa área de 1800 

hectares, cortado por grandes avenidas num sistema radial a partir da actual Praça de 

Espanha. Uma avenida central sacrificava o Parque Eduardo VII, permitindo um 

crescimento para Norte e modificando profundamente a fisionomia da cidade como 

referia um jornal na época." (Tostões, 1992 pp. 49-50) 

A serra de Monsanto começa a ser plantada no inverno de 1936-1939, com as plantas 

existentes nos viveiros por todo o pais. 

O ponto mais alto de Monsanto de Monsanto encontra-se situado a 215 metros acima 

do nível do mar. 

No inicio da realização do parque que viria a ser o pulmão de Lisboa, Duarte Pacheco 

recorreu a algumas expropriações. Inicialmente a área do parque correspondia a 700 

hectares sendo mais tarde ampliada. Com a construção da autoestrada, surgiu a uma 

aumento do parque para envolver a mesma. 

Os equipamentos começam a ser projetados e concretizados, no ano de 1940, 

decorria a "Exposição do Mundo Português".  

Com uma área total 900 hectares fica concluído cinco anos depois do seu inicio. 

(Tostões, 1992 pp. 50-53) 

"Limitado a Poente pela praça de Algés, seguindo a estrada da circunvalação até à 

linha férrea de Benfica, a Nascente definido pelo vale de Alcântara até ao Bairro de 

Salazar, seguindo então a Tapada da Ajuda, e o bairro do Restelo ao longo do 
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contorno sul, com uma área de 900 hectares, expropriada ao longo de cinco anos, o 

Parque Florestal da Cidade era uma realidade." (Tostões, 1992 p. 53) 

"A concepção do plano foi sectorial e decorreu em simultâneo com as expropriações, a 

arborização, a abertura de estradas, os sucessivos traçados da auto estrada e mesmo 

com a construção de equipamentos." (Tostões, 1992 p. 53) 

Ilustração 35 Alameda Keil do Amaral (ilustração nossa) 

Ilustração 36 miradouro montes claros (ilustração nossa) 
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Assente  no conceito de trazer a natureza as pessoas, onde os percursos 

entrelaçavam a densa floresta e apareciam espontaneamente, só os substanciais, 

baseando-se nas ideias inglesas e francesas e outras ideias que vieram do estrageiro. 

O parque de Monsanto era composto por uma vegetação densa de pinheiros, 

eucaliptos e carvalhos que compunham assim este denso quadro de natureza. 

Funcionava assim o parque como apelo de regresso à natureza contrastando com a 

urbe em crescimento. 

Naquela época, com nacionalismo no seu auge foi exigido que as plantas que fossem 

arborizar Monsanto fossem plantas nacionais.  

Criaram-se também diversos miradouros com vista sobre a cidade e sobre o tejo, que 

eram ligados aos caminhos criados. Estavam também propostos vários equipamentos 

como a Casa de Chá de Montes Claros que incluía um miradouro. Esta que mais tarde 

se tornou num restaurante. Estavam também projectados um Centro de Desportos, o 

Clube de ténis de Lisboa e o parque infantil do Alvito. Estava pensado ainda um teatro 

ao ar livre que estava muito em voga naquela época. Deste teatro ao ar livre pode-se 

observar um panorama de Lisboa, tendo capacidade para oito mil pessoas. 

O desafio consistia em criar um de criar um floresta, numa serra descoberta e ventosa, 

onde não existiam árvores, apenas vegetação rasteira e de alguns terrenos de cultivo. 

Foi feita uma quantidade enorme de estudos, devido às condições do terreno e à sua 

exposição  

Apesar disso o Município de Lisboa não preparou os seus habitantes para 

participarem no parque sendo assim uma parte da cidade que não é entendida, 

criando assim um certo afastamento dos lisboetas daquela época com o parque. 

(Tostões, 1992 pp. 54-62) 

"Primeiro grande parque da capital, escolhido como florestal, o seu projecto não foi 

divulgado nem a população foi convidada a participar na obra a realizar. Por várias 

vezes esta questão é referida pelo arquitecto autor do projecto que, quando, em 39, 

visita o bosque de Amsterdão, entende o alcance e a operacionalidade da participação 

da população." (Tostões, 1992 p. 62) 
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2.2. RELAÇÃO DO JARDIM COM A CIDADE DE LISBOA 

A Cidade Lisboa contêm um clima adequado e uma localização com excelentes 

características para albergar uma diversidade enorme de plantas e vários tipos de 

vegetação. Sendo a sua estrutura ecológica bastante extensa. (Lisboa, 1998) 

"Um dos atractivos da cidade de Lisboa são os seus jardins. Presença constante em 

largos, praças de traçado antigo ou em novas zonas residenciais, os jardins de Lisboa 

dão cor e matizes diferentes e sempre novos, tornando Lisboa ainda mais especial no 

contexto europeu." (Lisboa, 1998) 

Os espaços verdes têm grande relevância no espaço urbano porque neste tem a 

função de não só melhorar o ar da cidade como proporcionar ao habitantes da cidade 

uma relação com a natureza e um escape a floresta de betão. Sendo que estes tem 

que ser planeados da melhor maneira de modo a constituírem uma mais valia para a 

cidade, sendo que o espaço verde além desta vertente ecológica tem um valor 

simbólico que o  liga a um espaço, uma memória e uma cultura. (Lisboa, 2014) 

"Os problemas ambientais constituem um referencial importante para a definição das 

estratégias de planeamento e de gestão das cidades porque cada vez mais as cidades 

são entendidas como ecossistemas específicos e forma determinante de habitat 

humano." (Lisboa, 2014) 

"As cidades são territórios emblemáticos e míticos onde a presença da natureza tem, 

para além da vertente ecológica, um valor simbólico que as liga a um espaço, uma 

memória e uma cultura." (Lisboa, 2014) 

Na cidade de Lisboa podemos encontrar uma diversidade de espaços verdes, dos 

quais podemos usufruir e tal como podemos constatar no capitulo anterior cada qual 

com a sua génese e história especifica. Podemos ainda encontrar outro tipo de 

espaços verdes além dos jardins como tapadas, parques e matas. (Lisboa)  

Como foi referido Monsanto constitui a principal mancha verde da cidade de Lisboa. 

Sendo este constituído por 900 hectares, que contêm diversos tipos de atividades e de 

espaços que são proporcionados a quem o frequenta. Apesar disso este grande 

parque nem sempre é muito acolhedor para quem o frequenta. No parque podemos 

vislumbrar diversas vezes a cidade de Lisboa de diferentes vistas. Podemos encontrar 

além de um percurso pedestre uma ciclovia com aproximadamente 40 km. (Lisboa, 

2014) 
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Na cidade de Lisboa o espaço verde urbano dá a impressão que está em falta, apesar 

de nos últimos anos terem sido criados mais parques urbanos. (Schimidt, 2002) 

"O resultado é que a qualidade cívica e ambiental de Lisboa caiu a pique. Um dos 

indicadores mais fortes disso mesmo é a repetida sensação que as populações já 

exprimiram em vários inquéritos, de uma retracção extrema dos espaços verdes. E, 

todavia, foram criados novos parques urbanos - Parque Expo, Parque Periférico, 

Parque Ecológico." (Schimidt, 2002) 

Isto advém do facto do espaço verde urbano se definir pela sua boa integração e 

implantação coma urbe e a sua qualidade enquanto experiencia fornecida ao utilizador 

do mesmo. 

Assim surge com o Arq. Gonçalo Ribeiro Telles a ideia de criar um corredor verde que 

vai ligar o centro de Lisboa ao maior parque florestal da cidade. Criando um corredor 

verde que irá conectar vários pontos importantes da cidade, sendo este composto por 

vários jardins singulares que em conjunto formam uma ideia colectiva para a cidade. 

Tendo como pensamento  resgatar a memória e a tradição das hortas urbanas. 

Este percurso verde vai desde Monsanto aos Restauradores. Iniciando o percurso a 

partir dos Restauradores subimos a Av. da Liberdade até à Praça do Marquês de 

Pombal onde nos deparamos com o Parque Eduardo VII, no qual podemos encontrar 

além da Estufa Fria, espaço de conservação de espécies vegetais, jardins infantis e 

cafés. No topo do Parque existe o jardim do Alto do Parque desenhado e criado pelo 

Arq. Gonçalo Ribeiro Telles. Percorrendo mais um pouco o corredor chegamos aos 

jardins do Palácio da Justiça que se estendem até ao jardim de Campolide. Este ultimo 

vai-se conectar com o Jardim dos Jogos onde podemos encontrar diversos tipos de 

espaços para a prática desportiva. Seguidamente o jardim do aqueduto, deste jardim 

partirá uma passagem sobre o caminho-de-ferro e sob eixo Norte-Sul e entra-se em 

Monsanto que irá ter uma entrada a ser construída pela câmara de Lisboa. (Schimidt, 

2002)  
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Ilustração 37 Planta do plano para o corredor verde, retirado do sítio da C.M.L. 

Ilustração 38 esquema explicativo do corredor verde, retirado da revista "arquitectura e vida" de Junho de 2002 
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Esta proposta vai fazer a ligação entre os  Restauradores e Monsanto, cujos primeiros 

estudos se iniciaram em 1977, integrado na estrutura ecológica da cidade da autoria 

do Professor Arquiteto Paisagista Gonçalo Ribeiro Telles. Nesta ligação temos uma 

extensão de 2,5 km inseridos num total de 51 hectares de área. (Lisboa, 2014) 

Tendo um conceito de estrutura natural continua, constituído por um conjunto de 

espaços verdes contíguos que pretendem contribuir para trazer o espaço natural para 

o interior da cidade. (Lisboa, 2014) 

"É um conceito de estrutura natural contínua, constituído por um conjunto coordenado 

de espaços verdes que pretendem contribuir para trazer de forma contínua o espaço 

natural para o interior da cidade." (Lisboa, 2014) 

Ao longo deste percurso podemos encontrar estruturas como um parque de skates, 

duas áreas de fitness, miradouros, parque hortícola nos jardins de Campolide e parque 

de recreio infantil e Juvenil. (Lisboa, 2014) 

"Este Corredor configura uma peça fundamental da Estrutura Ecológica, uma matriz 

formada e articulada por sistemas e subsistemas: o Sistema de Mobilidade, o Sistema 

de Circulação da Água e do Ar, o Sistema de Transição Fluvial-Estuarino e o Sistema 

de Unidades Ecológicas Estruturantes, onde se destacam os Subsistemas Parque 

Periférico, Zona Ribeirinha, Corredor Verde de Chelas, Corredor do Vale de Alcântara e 

o próprio Corredor Verde de Monsanto." (Lisboa, 2014) 

A estrutura ecológica das cidades são importantes não só ao seu crescimento como 

também a sua habitabilidade. A forma como esta está estruturada é importante para 

definir a forma como a cidade se vai modificar. Assim a paisagem urbana vai se 

moldar consoante as necessidades dos seus habitantes e as condicionantes da sua 

morfologia, estando estas condicionantes ligadas a uma história e uma cultura que 

fazem parte da cidade de Lisboa. (Fadigas, 1996 pp. 307-317) 

"Os problemas ambientais constituem um referencial importante para a definição das 

estratégias de planeamento e de gestão das cidades porque cada vez mais as cidades 

são entendidas como ecossistemas específicos e forma determinante de habitat 

humano." (Fadigas, 1996 p. 307) 

"As cidades são territórios emblemáticos e míticos onde a presença da natureza tem, 

para além da vertente ecológica, um valor simbólico que as liga a um espaço, uma 

memória e uma cultura." (Fadigas, 1996 p. 317) 
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"A paisagem, é sempre, fruto da acção modeladora dos homens e é um registo das 

relações sociais, económicas e de poder que caracterizam as diferentes épocas. Mas 

é, também, suporte de vida, memória e cultura." (Fadigas, 1996 p. 317) 

Lisboa tem assim uma boa estrutura ecológica repleta de história. 
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2.3. O JARDIM "IMAGEM" (O JARDIM VERTICAL) 

Os espaços verdes urbanos são de reconhecida importância para a cidade, a sua 

necessidade advém da necessidade de responder ao crescente aumento da 

urbanização, que se vem a verificar um pouco por todo o mundo. Sendo o contributo 

dos jardins e espaços verdes de uma importância fulcral para a saúde da cidade. 

Aparecem assim soluções como a cobertura vegetal e a parede vegetal que vem 

contribuir para o aumento de opções para a criação de espaços verdes. (Costa, 2011) 

A s preocupações relativamente à saúde da cidade têm vindo a aumentar tento com 

isto começado a haver uma maior procura relativamente a novas opções de espaços 

verdes como a parede vegetal e a cobertura vegetal. Esta preocupação advém da 

intenção de dar resposta a muitos problemas da cidade como: (Costa, 2011) 

"O crescimento urbano desordenado, a intensificação no uso e ocupação do solo, 

seguindo critérios estritamente econômicos, provoca a escassez do solo urbano e a 

carência de áreas verdes, tais como parques, reservas florestais, matas ciliares, etc. e 

de áreas propícias ao lazer e recreação ao ar livre." (Costa, 2011) 

Podemos ainda fazer referência às empenas cegas que poderiam ser usadas como 

suporte para jardins verticais, ao contrario de ficarem despidas e sem um contributo 

relevante para a cidade. Temos que ter em consideração que na edificação da cidade 

a vegetação não tem a mesma relevância que a os edifícios, com tudo o seu uso têm 

ganho alguma significância. (Costa, 2011) 

"O que é uma grande vantagem, já que na maioria das cidades espaços para 

ajardinamento são escassos, principalmente em áreas de alta densidade populacional. 

Este é o caso típico em muitas cidades: há falta de espaço para criar mais áreas 

verdes, mas sobram paredes nuas. Um jardim vertical não faz, assim, concorrência à 

construção de imóveis. Mas deixemos aqui bem claro que os jardins verticais não 

substituem de forma alguma os espaços verdes. Mas considerando o que o 

crescimento urbano nos lega: concreto, aço e torres de vidro, o desejo de pelo menos 

visivelmente tornar estes locais mais “naturais” é perfeitamente compreensível." (Costa, 

2011) 

O jardins verticais além de contribuírem para a melhoria do ambiente, podem ser 

vistos como um revestimento funcionando como um acabamento aprazível à vista. O 

jardim vertical tem vindo a ganhar grande destaque na arquitectura que fazemos hoje 

em dia, sendo ainda considerada como uma nova maneira de fazer paisagismo.  
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Ilustração 39 Dolce Vita Lisboa Fotografia retirada do sitio na internet Vertical Garden Patrick Blanc 
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Apresenta algumas vantagens para a cidade actual como uma resposta á falta de 

espaço para construir jardins em certas áreas e vai influenciar a eficiência energética 

do edifício. (Medeiros, 2011) 

"Os jardins verticais podem ser mais que um adendo estético, mas podem também 

trazer relevantes benefícios ambientais e climáticos. Aqui também vale: Quanto maior a 

superfície coberta, maiores também podem ser esses benefícios." (Costa, 2011) 

O crescimento desproporcionado das cidades leva a que os edifícios fontes de calor e 

consumidores de energia, devido muito também ao uso de sistemas de refrigeração e 

aquecimento tenham também eles um impacto no ambiente e na diminuição da 

biodiversidade urbana. Existem vários métodos de construção de jardins verticais com 

suportes feitos de madeira, cerâmica, aço inoxidável ou com sistemas implantados na 

parede. Podem conter diversas espécies de plantas. (Costa, 2011) 

O jardim vertical contribui para  baixar a temperatura, contribuindo também com a 

redução da poluição sonora levando a uma melhor eficiência energética, as plantas 

vão funcionar como isolamento acústico, reduz a poluição do ar ao fazer a renovação 

do mesmo. (Medeiros, 2011) 

"Entre as vantagens dos jardins verticais está a redução da poluição sonora, pois as 

plantas absorvem ruídos e funcionam como revestimento acústico, além da redução da 

poluição sonora e do isolamento térmico que garantem a melhoria do microclima local. 

Em ambientes fechados, uma parede verde pode diminuir até 3ºC de temperatura com 

economia no uso de ar-condicionado." (Medeiros, 2011) 

Nas cidades encontramos uma diversidade cartazes e de publicidade que contribuem 

para moldar a paisagem urbana, embora muitas vezes não serem tidos em conta, 

apesar de serem uma influência bastante evidente no nosso dia-a-dia, devemos assim 

evidenciar a relação eminente entre o jardim vertical e a publicidade. (Cullen, 2006) 

Os jardins verticais desenvolvem-se um pouco a imagem da sociedade 

contemporânea funcionam como que um anuncio à natureza, apesar de não a 

podermos vivenciar como vivenciaríamos num jardim tradicional "jardim promenade". 

Podemos observa-la e passar por ela, como um apelo de curiosidade para lhe tocar, 

para o sentir, são criados também como geradores de espaços caracterizando-os mas 

sendo de logo diferente da vivência de  estar na relva a aproveitar o sol ou 

simplesmente a aproveitar a sombra daquela azinheira. O jardim imagem aparece 
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assim como uma resposta à crescente tendência de verticalização da cidade. 

(Medeiros, 2011) 

Em termo de vantagens o jardim vertical apresenta um conjunto muito interessante de 

vantagens: 

"O facto de as fachadas verdes poderem ser colocadas em qualquer espaço edificado, 

fornece a estas técnicas uma funcionalidade elevada. O enorme potencial qua as 

fachadas verdes possuem na mudança de um microclima urbano, com maior equilíbrio 

na temperatura do mesmo, concede a estas técnicas um fator ecológico notável. A 

própria absorção de partículas e gases emitidos nomeadamente por veículos 

automóveis , pelas plantas, faz com que o uso de fachadas verdes em certos locais 

diminua em muito a taxa de concentração destes elementos nocivos. 

O aspecto estético é outro fator associado e um dos que possui maior destaque, pois 

muitas das vezes as fachadas verdes são classificadas como fantásticas e apesar de 

todas as fotos que se vejam, estas acabam por nunca preparar ninguém para a 

realidade que vai surgir. Existe uma magia na fachada, onde o seu efeito é realmente 

muito superior ao que realmente pode parecer." (Vasconcelos, 2013) 

Apesar de podermos encontrar algumas desvantagens que podem condicionar a 

opção pela construção do jardim vertical: 

"Em termos de desvantagens, as fachadas verdes possuem as mesmas carências e 

necessidades de manutenção, tal como outros espaços ajardinados. A manutenção é 

mais elevada, pois engloba uma maior dependência de meios técnicos para 

subsistência e controlo da vegetação. A maior exposição ao sol e vento, poderá 

contribuir para uma maior frequência de rega. Por se tratarem ainda de soluções 

recentes de aplicação de vegetação ao alto, os custos podem ser considerados 

elevados numa primeira fase de instalação, mas possuem a capacidade de ser 

suprimidos com o sucesso de aplicação destas técnicas " (Vasconcelos, 2013) 

Os jardins verticais ou de "contemplação" para resultarem com eficácia convém 

apercebermo-nos das diversas condicionantes ao seu êxito à maneira como é criado, 

conservado e colocado. As condições a que está sujeito e o tipo de plantas com as 

características adequadas ao clima em questão e aos factores climatéricos a que vai 

estar sujeito. (Vasconcelos, 2013) 

Em Portugal, mais precisamente em Lisboa, aparecem-nos já alguns exemplos de 

edifícios executados com parede vegetal ou jardim vertical, como é o caso do edifício 
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construído pela msf para acolher a sua sede. Este edifício foi concebido pelo atelier 

GJP. 

Este edifício localizado em Lisboa chama-se, Natura Towers1 contem um jardim 

vertical que se estende até à cobertura. 

Situa-se entre o Eixo Norte-Sul, Lumiar e Telheiras. Tem a característica especial de , 

consumir menos 60% de energia comparativamente a um edifício normal de 

escritórios. É composta por uma fachada dupla e por painéis fotovoltaicos na cobertura 

e na fachada. Esta fachada dupla vai fazer com que haja uma melhor circulação do ar. 

O jardim vertical de 35 metros de altura, que contem uma variada série de plantas, que 

vai assim este contribuir para a redução de emissões CO2 para a atmosfera. (Baptista, 

2010) 

"Consumo: As Natura Towers aliam o ‘design' às soluções de sustentabilidade 

disponíveis no mercado. Os dois edifícios de escritórios que compõem o 

empreendimento conseguem poupar 41% do consumo no aquecimento e um total de 

60% nos consumos totais do edifício, desde energia às águas sanitárias." (Baptista, 

2010) 

Cada andar desta torre tem 700 metros quadrados de área, sendo que cada torre esta 

fraccionada por oito andares, sendo a área total em uso de 11000 metros quadrados. 

Assim estas duas torres ligadas por um embasamento que resolve a diferença de cota 

do terreno. (GJP, 2007) 

"O loteamento apresentava dois volumes de 8 pisos, unidos por um embasamento que 

resolve a diferença de cota do terreno. Estava definido em programa de concurso que a 

torre Norte seria destinada para a sede da MSF, enquanto a torre Sul seria destinada 

para venda/aluguer." (GJP, 2007) 

Este projecto tenta enaltecer e conjugar a natureza com arquitectura estando estas em 

comunhão, tentando resolver o projecto a partir da fachada. (GJP, 2007) 

Neste edifício existem um total de 160 espécies de plantas organizadas 

estrategicamente para ocorrem ao melhor desempenho do edifício escolhidas assim 

segundo uma estética e função. (Baptista, 2010) 
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"Realizámos que, uma vez 

que a volumetria estava pré-

definida, o desafio de projecto 

estaria em resolver o desenho 

a partir de um sistema 

dérmico (a pele/fachada) e de 

um sistema endocirculatório 

(as comunicações verticais, 

quer em termos de tráfego de 

pessoas, quer em termos de 

instalações técnicas). A 

proposta prima por tentar 

encontrar um equilíbrio entre 

o espaço construído, a 

utilização do ponto de vista do 

habitante e a apropriação da 

matéria vegetal para 

enaltecimento da 

arquitectura." (GJP, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 40 Nature Tower retirada do sitio na internet GJP arquitectos 

Ilustração 41 interior Nature Tower retirada do sitio na internet GJP arquitectos 
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Aparece-nos ainda outro exemplo na cidade de Lisboa de um edifício com fachada 

verde. Este edifício que se encontra-se na Travessa do Patrocínio, na freguesia da 

Lapa, em Lisboa. Foi construída pelos arquitectos Luís Rebelo de Andrade36, Tiago 

Rebelo de Andrade37 e Manuel Cachão Tojal38. (Costa, 2013) 

O edifício da Travessa do Patrocínio foi reconstruido a partir de um edifício devoluto 

que ali existia anteriormente. Nesta obra podemos constatar a elaboração de um 

jardim vertical que vai funcionar como fachada. Este jardim vai se sobrepor as paredes 

por volta de 8 centímetros. Este edifício vai dar uso a uma habitação familiar e 

organiza-se em três pisos mais o terraço que contêm uma piscina. Este projecto tende 

a reflectir sobre o problema da sustentabilidade. Sendo que a utilização deste jardim 

vai baixar as temperaturas no interior no verão e vai trazer benefícios para o 

microclima urbano ao reter humidade e reter o ruido, trazendo assim só benefícios a 

própria zona. (Pedro, 2010) 

"Para o arquitecto, a solução dos jardins verticais influencia positivamente o microclima 

urbano: retêm humidade , que é depois devolvida gradualmente ao ambiente, absorve 

o ruido, amortece a quantidade de água nas canalizações urbanas e integra o edifício 

na sua envolvente". (Pedro, 2010) 

Este edifício esta plantado no meio de Lisboa já foi intitulada de casa dos aromas 

devidos ao seu jardim vertical ser composto por plantas aromáticas, pelos habitantes 

daquela zona que aceitaram o projecto. (Costa, 2013) 

"Luís Rebelo de Andrade sublinhou a aceitação do edifício pela "comunidade que vive 

com ele". "Insere-se na paisagem de todos e as pessoas aceitaram-no. Já lhe chamam 

a "Casa dos Aromas", contou ao P3 o arquitecto, referindo-se a uma escultura viva, 

uma intervenção ecológica com um jardim vertical cheio de plantas aromáticas. "54 

Além disso este jardim sofre de manutenção sendo equivalente a um jardim numa 

moradia. (Costa, 2013) 

"A escolha recaiu sobre plantas altamente resistentes e de crescimento lento. A 

manutenção acontece três vezes por ano e tem sido simples e fantástica. Não custa 

                                            
36Luís Rebelo de Andrade, arquitecto, mais nenhuma informação encontrada relativamente aos seus 
dados biográficos. 
37Tiago Rebelo de Andrade, arquitecto, mais nenhuma informação encontrada relativamente aos seus 
dados biográficos. 
38 Manuel Cachão Tojal arquitecto, mais nenhuma informação encontrada relativamente aos seus dados 
biográficos. 
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mais do que um jardim numa moradia. Obriga a pequenas podas e a reposições 

residuais em dois/três por cento da área", explicou Luís Rebelo de Andrade, "satisfeito" 

por ter pensado e acreditado "numa teoria" agora reconhecida internacionalmente." 

(Costa, 2013) 

  

Ilustração 42 Edificio Travessa do Patriocinio Casa dos Aromas, retirada do Publico 
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Existem ainda grandes referências no que consta à construção do jardim vertical como 

é o caso do botânico francês Patrick Blanc39. 

Na visão de Patrick Blanc reconhecido botânico francês, os jardins verticais aparecem 

como uma optima solução para a cidade, não só para proporcionar às pessoas um 

maior contacto com a natureza, o que não acontece em muitas cidades por este 

mundo fora, como também dar benefícios à própria cidade. 

A cidade pode beneficiar com os jardins verticais pois estes tornam o ar mais limpo, 

aumentam a humidade do ar e por serem optimos isolantes acústicos contribuem para 

a redução da poluição sonora. 

Nas suas obras as plantas são escolhidas cuidadosamente segundo as 

especificidades de cada local. 

Existe também para o botânico a preocupação da sustentabilidade do próprio jardim, 

para que este possa funcionar sem que seja necessária uma constante manutenção 

as plantas são periodicamente regadas com fertilizantes. (Spitzcovsky, 2013) 

A sua obra é bastante engenhosa como é descrito pelo botânico: 

"Patrick Blanc combina vários elementos nas suas obras. Primeiro, planeia com 

cuidado as espécies a usar e a sua disposição. Em seguida, é aplicada uma estrutura 

metálica a alguns centímetros da parede do edifício. A essa estrutura prende-se uma 

placa de PVC expandido, com 10mm de espessura, que garante estanquicidade, 

homogeneidade e rigidez da superfície onde as plantas são instaladas. No PVC é 

aplicado um feltro sintético (de poliamida), que não apodrece e com forte capilaridade e 

capacidade de retenção de água. O conjunto PVC feltro tem cerca de 3cm de 

espessura. As plantas são fixadas ao PVC com agrafos de aço inoxidável, para que as 

suas raízes se propaguem no feltro- em principio, de um modo circular. Não é utilizado 

substrato, apenas se guarda um pouco de terra nas raízes. Assim, o muro pesa menos 

de 30kg por m2. 

Cada planta é escolhida em função do seu crescimento e do espaço que virá a ocupar 

face às outras plantas. Em regra Patrick Blanc coloca cerca de 30 plantas por m2. Não 

usa espécies trepadeiras ( como a hera), porque acabam por se sobrepor às restantes 

                                            
39 Patrick Blanc, nasceu a 3 de Junho de 1953 em Paris, é um botânico francês, trabalha Centro Nacional 
Francês para Investigação Cientifica. Em 2009 ele foi premiado com um membro honorário do Royal 
Institute of British Architects. 
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plantas e tenta utilizar espécies autóctones. É ainda possível aplicar plantas aromáticas 

ou frutos vermelhos (morango e fambroesa) e usar o muro como "horta". 

Por dia, um jardim vertical precisa de quatro a cinco litros de água por m2. Nas obras 

deste botânico, há um tubo perfurado para rega gota-a-gota a cada cinco metros, do 

topo para a base, e é debitada mais água no topo. Consoante se desce, o período de 

irrigação passa de três minutos para um minuto. A rega é controlada por 

electroválvulas, que estão ligadas ao distribuidor da solução nutritiva. Cada litro de 

água contém apenas 2 a 3 dl dessa solução. É aconselhável colectar a água da chuva 

nos telhados e bombeá-los para regar o muro. Patrick Blanc diz que é importante ter 10 

a 20% de perdas de água, para lavar as plantas. A estanquicidade do PVC é garantida 

por uma junta de silicone, que impede que a água saia para trás do muro." (Blanc, 

2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 43 corte explicativo da parede 
de Patrick Blanc ( ilustração nossa, 2014) 
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No seu pensamento Patrick Blanc interpreta a ideia de trazer a natureza para a cidade 

como um acto de extrema importância. 

Ainda na sua perspectiva ele diz-nos que, o ser humano ao transformar-se num ser 

urbano necessita de contacto com a natureza, pois esta transporta-o para uma 

memória de tempos passados, o que muitas vezes não acontece devido a 

circunstâncias que este não controla. Assim Patrick Blanc reconstrói uma memória 

daquilo que outrora foram as nossas vivências como seres humanos a viverem em 

harmonia com a natureza, reconstruido uma ambiente remoto. (Blanc, 2012) 

Patrick Blanc em entrevista ao Wall street journal refere ainda as vantagens em 

relação ao jardim horizontal (Blanc, 2014): 

"Quais são as vantagens de um jardim vertical em oposição a um horizontal?  

Um jardim vertical é como uma vitrine, onde todas as plantas são claramente visíveis. É 

bem diferente quando você vê um jardim horizontal, onde tudo é uma questão de 

perspectiva. Eu acho que a coisa mais importante a destacar é o efeito psicológico 

positivo paredes verticais podem ter sobre aqueles que olhar para eles. Em vez de não 

ser nada ou talvez um rabisco de grafite, uma parede simples pode se tornar algo 

poético. Para os últimos 30 anos de ter tido uma carreira paralela como pesquisador 

para o CNRS" (Blanc, 2014) 

No entender do botânico é importante promover a relação entre o edificado e a 

natureza, fazendo também uma ligação entre o exterior e o interior das habitações. É 

assim diferente também fazer um jardim vertical no exterior e no interior dos edifícios 

pois é bastante diferente as condições a que ambos estão sujeitos. (Barbosa, 2012) 

"Esclarece que suas paredes verticais, que muitas vezes migram da área externa para 

a interna, têm ainda excelente efeito acústico e térmico. No inverno ajudam a aquecer 

e,no verão, a atenuar o calor. É contra, no entanto, seu uso exagerado: “Acho que 

devem servir apenas de chamamento, para nos fazer pensar na necessidade de um 

bom relacionamento com a arquitetura. Não deve cobri-la, escondê-la, mas somar-se a 

ela”. A seu ver, um jardim em parede interna é mais fácil de fazer “pois é possível 

manter uma mesma temperatura o ano inteiro. Já o externo exige que as plantas se 

ajustem aos diferentes climas”, explica. Também é capaz de fazer murais com ervas 
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aromáticas como aquele com sessenta espécies diferentes que fez para uma amiga na 

Bretanha." (Barbosa, 2012) 

 

Existem outras maneiras de fazer jardins verticais além da que foi descrita por Patrick 

Blanc. Assim podemos encontrar sistemas modulares ou em paredes de betão com 

suportes para as plantas. Estes sistemas modulares podem ser de madeira, aço, 

cerâmica, pedra ou por ventura plástico como acontece nas ilustrações 44 e 45. 

(Aguiar, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem várias empresas como a WallGreen, Ad Garden ou ainda o Horto Mondego 

entre outras. Estas empresas apresentam várias formas de fazer um jardim vertical 

exterior ou interior consoante a preferência. 

  

Ilustração 45 kit eco wallgreen suporte feito de 
plástico com plantas 

Ilustração 44 kit eco wallgreen suporte feito de 
plástico com plantas 
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3. CASOS DE ESTUDO, JARDIM "PROMENADE"  E "JARDIM 

CONTEMPLADOR" 

3.1. CASO DE ESTUDO- JARDIM DA ESTRELA 

A Estrela apenas habitada por ordens religiosas, até à construção da Basílica da 

Estrela ( Igreja do Santíssimo Coração de Jesus) construída em 1789,  época em que 

se desenvolve e passa a ser povoada crescendo rapidamente em torno da mesma. A 

maior parte desta população pertencia à burguesia que após o terramoto saiu do 

centro da cidade. (Isidro, et al., 2010) 

"A ocupação desta zona da cidade começou a ganhar expressão com a construção da 

Basílica da Estrela (em 1779), e foi reforçada com o povoamento de todo este local, 

especialmente pela burguesia, que após o terramoto de 1755, procurou construir as 

suas residências fora do centro da cidade. Esta zona da cidade, designada então como 

"Casal da Estrela", viu assim alterada a sua função rural, passando a desempenhar um 

papel relevante na urbanização crescente da cidade." (Isidro, et al., 2010 p. 17) 

Em meados do século XIX os passeios públicos eram um importante locais de 

convívio da elite cosmopolita, espaços estes que eram murados e de acesso restrito. 

O crescimento da cidade imperou no fim do Passeio Público de Lisboa e o 

aparecimento da Avenida da Liberdade, decorria o ano de 1876 sendo o Jardim da 

Estrela foi um dos escolhidos pela sociedade lisboeta como espaço verde público para 

recreio e lazer. Sendo na época este o segundo maior espaço ajardinado em Lisboa a 

seguir ao Passeio Público. 

A sua construção foi feita em parte dos terrenos de cultivo do Convento Beneditino de 

Nossa Senhora da Estrela, onde actualmente se encontra o hospital militar. Estes 

terrenos passaram para a posse de António José Rodrigues após a extinção das 

ordens religiosas em Portugal. Este jardim foi construído com donativos públicos 

sendo assim o Jardim da Estrela inaugurado no dia 3 de Abril de 1852. (Isidro, et al., 

2010) 

"Em 1842, o município de Lisboa expropria os terrenos e nesse mesmo ano o 

Presidente  do Conselho de Ministros do Reino, Marquês de Tomar, manda construir o 

jardim. Decorreram 10 anos até ao dia da sua inauguração. A instabilidade política 

entre 1844 e 1847 parou a obra, que contava com os donativos de Manuel José 
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Oliveira, Barão de Barcelinhos e de Joaquim Manuel Monteiro, a quem o Rei D. Luís 

atribui o título de Conde da Estrela. 

A obra só recomeçou em 1850, com a protecção do local com o sólido gradeamento e 

com importante contributo dos mestres jardineiros Jean Bonnard e João Francisco. O 

jardineiro francês Jean Baptista Désiré Bonnard (1797-1861) foi contratado pelo rei D. 

Fernando II para vir traçar o Parque das necessidades e foi colocado, pela família Real, 

ao serviço de toda a população lisboeta para colaborar também nos jardins públicos da 

cidade. 

Em 1852 abriram-se festivamente as cinco portas deste espaço verde publico, um 

jardim romântico à inglesa murado com um imponente e bonito gradeamento, 

caracterizado por apresentar: um desenho sinuoso de canteiros, uma colina artificial de 

90 metros de altura, uma gruta, uns lagos, uma cascata, e um coreto chinês (que em 

1936 foi substituído pelo coreto construído em 1884 e transferido do Passeio Público 

quando, o que teria sido o primeiro Jardim Público lisboeta, deu lugar à construção da 

Avenida da Liberdade)." (Isidro, et al., 2010 p. 17) 

  

Ilustração 46 Basílica da estrela. (yellow bus, 2014) 
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Este jardim conta ainda com uma história própria, que emerge na memória dos 

lisboetas. Foi em 1870 oferecido um leão por Paiva Raposo, para o albergar foi 

necessário mandar engradar parte do antigo pavilhão fresco, riscado pelo francês P-J 

Pézerat 33, engenheiro e arquitecto do município. A expressão do "o leão da estrela" 

ainda hoje é conhecida, e imortalizada com um filme com o mesmo nome. 

Neste Jardim temos uma diversidade de estruturas e equipamentos implantadas para 

o usufruto dos habitantes de Lisboa, como a implementação do jardim de infância 

inaugurado em 1882 obra de José Luís Monteiro, autor do projecto do coreto do 

Passeio Público. Ouve também a introdução da escola Frobeliana da Estrela, em que 

a educação se rege pelo respeito pela individualidade da criança.  

Pensou-se em dividir o Jardim da Estrela sendo este seccionado pela Avenida Alvares 

Cabral, decorria o ano de 1930, isto gerou muita contestação e a divisão do jardim não 

foi para diante e foi proposto a colocação do monumento de D. Maria I. 

Ernest Pissard elaborou uma remodelação, isto depois do ciclones de 1941 ter 

atingido a cidade de Lisboa. A remodelação envolveu o aumento da largura dos 

caminhos e alteração do seu traçado, ampliar a zona de vegetação e do relvado, 

foram plantadas perto de 300 árvores, escolheram-se para plantar sobretudo as 

espécies que sobreviveram ao ciclone. Foram ainda construídos ainda construídos 

dois pavilhões e melhorou-se o serviço sanitário. Sendo a reabertura feita só em 1942. 

Foi construído em 1960 o novo parque infantil e três anos depois dá-se a inauguração 

da biblioteca para invisuais. 

Em 1989 começou a funcionar no jardim uma casa de idosos, sobre a tutela da Junta 

de Freguesia da Lapa. 

Aqui podemos encontrar uma particularidade interessante como se o jardim se fecha-

se em relação ao envolvente, sendo este constituído por edifícios muito peculiares, 

como o hospital militar a Basílica, o liceu Pedro Nunes entre outros edifícios de 

habitação muito característicos. (Isidro, et al., 2010) 
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  Ilustração 47 Igreja e Antigo Convento de Nossa Senhora da Estrela, retirada do sitio da internet da C.M.L. 

Ilustração 48 Ortofotomapa retirado do Gooogle Maps 2014 
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Em 1989 começou a funcionar no jardim uma casa de idosos, sobre a tutela da Junta 

de Freguesia da Lapa.  

Aqui podemos encontrar uma particularidade interessante como se o jardim se fecha-

se em relação ao envolvente, sendo este constituído por edifícios muito peculiares, 

como o hospital militar a Basílica, o liceu Pedro Nunes entre outros edifícios de 

habitação muito característicos. 

O Jardim define-se num quarteirão de cinco hectares aproximadamente com uma área 

de implantação seccionada no canto Sudeste pelo Hospital Militar, delimitado por um 

muro baixo sob gradeamento em ferro, onde se pode entrar através de seis portões 

todos em ferro também, sendo estes se encontram repartidos por vários locais. Sendo 

um deles a Sul que dá para a praça da Estrela e consequentemente para a Basílica, a 

Norte temos dois portões que vão dar à Avenida Álvares Cabral, que sobe em 

direcção ao Rato, um no extremo Noroeste, que vai dar ao cruzamento da Rua da 

Estrela com Rua de S. Jorge e outro a Este que vai dar ao cruzamento da Rua de S. 

Bernardo com a Rua de S. Amaro.  

O Jardim da Estrela define-se como um jardim romântico inspirado no "jardim inglês" 

que recria a paisagem natural, se estrutura através de caminhos de traçado orgânico 

onde são criados diferentes recantos e espaços com diversas vivências, clareiras e 

lagos com um traçado simulando a sua morfologia natural, usando a vegetação para 

enquadrar e definir estes espaços, conferindo-lhe uma atmosfera natural. Os desníveis 

são aproveitados de maneira a criar uma diversidade de percursos fluidos sendo estes 

pontuados por espaços ocasionais e imprevisíveis.  

Pode-mos aqui encontrar uma variedade e particularidade botânica, uma junção de 

árvores nacionais com outras vindas de diversas partes do mundo, onde estão 

presentes a "árvore-da-borracha-australiana (Ficus macrophylia)", liana ou árvore 

perenifólia de grande porte e muito ramificada, dotada de raízes aéreas originária da 

Austrália. O "ginkgo" (Ginkgo biloba), árvore caducifólia, cultivada desde há muito 

tempo na China e no Japão. O jacarandá, a tipuana, a bela-sombra e a paneira-branca 

originários da América do Sul e por último palmeiras das Canárias. (Isidro, et al., 2010) 
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"O clima da cidade de Lisboa permite a coexistência de diferentes espécies botânicas 

autóctones e exóticas, desde o Norte da Europa até climas subtropicais. Esta 

diversidade botânica, para além do seu inestimável valor estético e conforto 

bioclimático que confere ao jardim, constitui um habitat para a fauna, desempenhando 

um papel crucial no incremento da biodiversidade e na estrutura ecológica urbana 

contribuindo para uma cidade sustentável. Muitas destas espécies vegetais adaptaram-

se bem às nossas condições climáticas permitindo encontrar, no caso do Jardim da 

Estrela, exemplares como: tipuana, bela-sombra, paineira-branca e jacarandá da 

América do Sul; palmeiras das Canárias; grevíleas, casurinas e árvores-da-borracha-

australiana da Australia, castanheiro-da-Índia da Península Balcânica, ginkgo da China 

e Japão entre outros juntamente com espécies como a alfarrobeira, freixo-de-folhas-

estreitas, palmeira-das-vassouras, lodãos da flora portuguesa." (Isidro, et al., 2010 p. 

20) 

 

Ilustração 49 Lago no Jardim da Estrela (ilustração nossa) 
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O jardim está contido na Zona Especial de Protecção da Basílica da Estrela, sofreu ao 

longo dos tempos diversas alterações a nível do seu elenco botânico como da devido 

a várias circunstâncias da sua história e da história da própria cidade como o ciclone 

que assolou Lisboa em 1941 e também pelas diferentes procedimentos de 

conservação a que foi sujeito. A planta actual do jardim não é igual a original, porque 

parte do local que este ocupava deram lugar à Escola Froeble, em 1882, à biblioteca 

pública, em 1922 e à rua de São Jorge, em 1940. Contudo o jardim não perdeu o seu 

cariz romântico, que manifesta-se ainda hoje através da sua organização cénica, 

propiciada tanto pelos seus componentes erigidos como pelos seu componentes 

botânicos. Podemos ainda encontrar representadas ao longo do jardim várias figuras 

ilustres portuguesas. (Isidro, et al., 2010) 

"Neste jardim encontramos lagos, cascatas, grottos, um miradouro, um coreto e 

estatuária presente por todo o jardim. Entre as estátuas de mármore e bronze em 

homenagem a ilustres figuras portuguesas contam-se: "Antero de Quental", por Costa 

Mota (sobrinho); "O Despertar", por Simões de Almeida (sobrinho); "O Cavador", por 

Costa Mota (tio); "A Fonte", D. Maria Glória de Cruz Ribeiro; "Nayade", por Assis 

Rodrigues; "A Guardadora de patos", por Costa Mota (sobrinho) e ainda um tronco de 

árvore esculpido." (Isidro, et al., 2010 pp. 18-19) 

Actualmente encontram-se disponíveis no jardim várias estruturas de apoio como um 

quiosque, uma cafetaria, dois parques infantis, um miradouro, um restaurante com 

esplanada, instalações sanitárias, parque de merendas com algumas mesas de apoio, 

circuito de manutenção, polidesportivo informal, um coreto, um centro de dia, 

biblioteca e casa de ferramentas. Entre estas estruturas e os vários caminhos e os 

recantos como as várias zonas de estar podemos encontrar vários animais como 

pavões, cisnes, patos comuns e patos do Egipto. 

O jardim serve como lugar de repouso, descanso, passeio ou simplesmente passar o 

tempo  que deve criar situações que proporcione estas condições para as várias faixas 

etárias. Assim o Jardim da Estrela proporciona experiencia para os mais jovens 

através do parque infantil, cria recantos mais isolados para quem se queira isolar e 

zonas onde se possa desfrutar de um pouco de sol em contacto com a natureza, ou 

seja, é um jardim de vivência um jardim para ser vivenciado aquilo a que podemos 

chamar "jardim passeio" (Isidro, et al., 2010 pp. 19-20) 
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"Ao lado do jardim pitoresco da Estrela, tipo infelizmente único de Lisboa dos jardins de 

sombra, acolhedores e repousantes que ficará em breve reparado dentro do espirito 

dos jardins com vida exclusivamente interior, o arranjo dos jardins confinando com as 

vias públicas, tem de ser orientado com o duplo fim de serem vistos de fora e poderem 

acolher os que neles buscam repouso." (Amorim, 1941 p. 7) 

"Ao jardim municipal e aos parques da cidade está reservada a missão, de acolher o 

publico, proporcionando-lhe conforto, bem estar e prazer visual. 

Dentro dessa orientação, tem de se cuidar de todos os seus frequentadores. Aos mais 

velhos, dar-lhes possibilidades de repouso e recreio de espirito, em lugares aprazíveis, 

recantos sossegados, com bibliotecas escolhidas. Aos mais novos, continuar a obra 

dos jardins para crianças, isolando-as e proporcionando-lhes jogos e divertimentos  

próprios da sua idade." (Amorim, 1941 p. 7) 

É nos apresentado assim um dos mais emblemáticos jardins de Lisboa com o seu 

carácter único e com o seu desenho de "promenade" que nos obriga a descobrir os 

seu segredos. 

 
Ilustração 50 Percurso no Jardim da Estrela ( ilustração nossa) 
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3.2. CASO DE ESTUDO- CAIXA FÓRUM MADRID 

O Projecto da Caixa Fórum sendo este encomendado pela Caixa de Poupança de 

Barcelona para ser a sua sede em Madrid e foi realizado pelo atelier de arquitectura 

Herzog & de Meuron. O edifício que outrora se situava no "paseo del Prado" encontra-

se agora com um aspecto reformado. 

O sitio onde a Caixa se encontra era anteriormente uma antiga central elétrica 

construída em 1899 e um posto de gasolina. 

À semelhança do que foi feito em Barcelona, o objectivo da Caixa Forum de Madrid é 

ser um lugar exposições artísticas e exibições musicais. Onde a vertente cultural está 

sempre patente. Sendo que o edifício se encontra numa zona turístico, perto do museu 

do Prado e da estação de Atocha. 

Este edifício tem como grande pretensão dos arquitectos aliciar os habitantes de 

Madrid e os seus visitantes do resto do mundo a visitá-lo. (Engel, 2014) 

"Em Barcelona, a fundação construiu em 2002 seu primeiro centro sócio-cultural, com 

projeto do arquiteto japonês Arata Isozaki, que se tornou imediatamente um ponto de 

referência. O mesmo ocorreu na capital ibérica. A vocação é a de um local comunitário, 

de exposições artísticas, de apresentações musicais e de encontros públicos - de 

desabrochar de culturas." (Engel, 2014) 

O posto de gasolina foi destruído e nesse lugar surgiu uma praça que veio trazer 

alguma amplitude aquele lugar. Sendo que a fachada da central elétrica foi 

reaproveitada e restaurada, constituindo assim parte do edifício do museu. A zona de 

implantação era constituída por uma área de 11000 m2. 

O projecto foi inaugurado em Fevereiro de 2008, o qual abriu com frequência gratuita 

dos seus visitantes. (Engel, 2014) 

"A área, de 11.000 m2, abrigava antes uma antiga central elétrica e um posto de 

gasolina de ares anacrônicos. Se a fachada de tijolos da Central exigia uma 

restauração para ser preservada, por outro lado, a demolição do posto de gasolina era 

uma ótima oportunidade de abrir, nesse quarteirão muito denso, o espaço de uma 

pequena praça, criando uma área livre entre o Paseo del Prado e o edifício 

remodelado." (Engel, 2014) 
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Ilustração 51 Caixa Fórum de Madrid (fotografia tirada por Duarte Monteiro Nascimento) 
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Na execução da apareceram diversos dilemas como aumentar o volume da central 

para o dobro do seu tamanho como repetindo o volume inicial mas estrangulando 

assim o lugar ou optar por escavar e levantar o terreno de maneira a criar mais espaço 

debaixo da central. A opção mais conciliadora eleita pelo atelier foi a de escavar e a 

levantar outros níveis de terreno de maneira a conciliar todo o espaço. 

Estas escavações ocorrem em dois níveis, tanto debaixo do edifício como debaixo da 

praça podemos encontrar o auditório, as áreas de serviço, o anfiteatro e os 

estacionamentos. A fachada de tijolo existente da central elétrica foi suspensa sendo o 

remate da sua base feito em pedra. Fazendo assim o piso térreo um separação e uma 

conjugação entre as duas partes do projecto pois em todo o piso a fachada se 

encontra suspensa. Abriram-se novas janelas nesta fachada e as que ali existiam 

foram fechadas. (Engel, 2014) 

"Escavados em dois níveis, os subsolos do edifício e da esplanada a céu aberto 

acolheram o anfiteatro, o auditório, áreas de serviço e estacionamentos. As janelas 

antigas foram bloqueadas, perfurações aqui e ali de novas aberturas geométricas, os 

muros de tijolos revestidos abrigam o vestíbulo, no primeiro andar; as salas 

museográficas no segundo e no terceiro." (Engel, 2014) 

No primeiro andar podemos encontrar o vestíbulo e as salas do museu no segundo e 

no terceiro estes andares estão envolvidos pela fachada flutuante de tijolo. 

No topo do edifício podemos encontrar o restaurante e os escritórios administrativos 

que são envoltos por um vulto de aço que se encontra sobreposto à parede de tijolo, 

este é revestido por uma capa de metal oxidado que lhe dá uma tonalidade 

acastanhada. Este revestimento é composto por painéis com 10mm de espessura e 

sendo esburacado nas zonas onde sobrepõem vidro para deixar passar a luz criando 

assim diversas relações de luz/sombra no seu interior, moldando assim os espaços. 

O edifício é flanqueado por uma parede vegetal que está incorporada numa empena 

sega de um edifício adjacente, dando outra dimensão á praça e aquele lugar. 

Ao suspender o edifício o arquitecto convida as pessoas que por ali passeiam a 

descobrirem aquela misteriosa criação. Resultante numa ideia de contrastes que está 

patente não só nas suas fachadas como também no seu interior. (Engel, 2014) 
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Ilustração 52 Piso térreo Caixa Fórum (fotografia tirada por Duarte Monteiro Nascimento) 

Ilustração 53 Fachada Sul Caixa Forum (fotografia tirada por Duarte Monteiro Nascimento) 
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O muro vegetal que remata a parte Norte da praça é realizado pelo botânico Patrick 

Blanc, o qual já aqui referimos antes. Este jardim baseou-se na proximidade com 

jardim botânico sendo assim constituído por uma diversidade imensa de espécies de 

plantas, este muro abrange uma área de 460m2. 

O jardim vertical que encerra a praça a norte é uma de um caracter imponente este 

jardim foi instalado numa empena cega. O jardim vertical criado por Patrick Blanc 

ocupa uma altura de quatro andares, direcionado para a praça. Tem 15 mil plantas de 

mais de 250 espécies diferentes. 

Existe um sistema de irrigação que parece ser constante visto existir uma névoa suave 

de gotículas que provém do jardim. Na ideia dos arquitectos a ideia era conceber um 

encontro incomum entre o áspero e o natural. (Alter, 2011) 

O Jardim vertical vem dar outra ânimo à praça que vai não relacionar-se com o jardim 

botânico que em frente deste edifício.  

"Habituados a projetos prestigiosos, Jacques Herzog e Pierre de Meuron alcançaram 

com o CaixaForum um resultado inesperado. Eles surpreendem por sua virtuosidade 

nesse exercício difícil da arte da arquitetura e pela exatidão de sua composição. Seu 

recurso de criar um muro vegetal – muito propagado atualmente – parece, subitamente, 

essencial ao projeto. Certamente, estamos aqui bem longe das propostas judiciosas de 

Corbusier que dizia para quem quisesse ouvir: "a hera, é a maionese da arquitetura…". 

Tiremos o chapéu aos suíços!" (Engel, 2014) 

No edifício podemos encontrar a constante utilização de contrastes e já a fachada 

Sudoeste do edifício é caracterizada por uma serie de contrastes como é referido: 

"A entrada neste último andar é um momento à parte. Voltada para o sudoeste, sua 

parede vertical é envidraçada e protegida pelas placas oxidadas que, nesse ponto, 

parecem assumir a função da trama de madeira dos balcões mouriscos do tipo 

muxarabiê. A renda metálica, recortada sobre uma tela coberta de formas que lembram 

pixels, representando elementos cartográficos da península Ibérica, filtra os raios do sol 

e proporciona uma suave luminosidade que confere ao local um ar delicado." (Engel, 

2014) 
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Ilustração 54 Jardim vertical Caixa Forum ( fotografia tirada por Duarte Monteiro Nascimento,) 
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A transformação efetuada na antiga central elétrica acontece como uma verdadeira 

operação de reabilitação e transformação do pré-existente. A criação de uma 

superestrutura em aço que suporta toda a fachada suspensa e a própria suspensão da 

fachada da central ocorre de uma operação com mecanismos bastante complexos. 

(Engel, 2014) 

"A metamorfose da velha central elétrica começou por uma verdadeira operação 

cirúrgica: a suspensão de seus muros de tijolos e da superestrutura em aço que a 

sustenta foi realizada por meio de três blocos dispostos em triângulo que contêm os 

elementos de circulação verticais (elevadores, monta-cargas e caixa de escada). Essa 

superestrutura, constituída por uma rede de vigas e paredes, sustenta o revestimento 

de tijolos reforçado por uma cinta." (Engel, 2014) 

Para se efectuar a escavação do edifício da central recortou-se o solo pela perímetro 

da sua base sendo um processo com bastante atrevimento que surpreendeu muitos 

daqueles ligados a execução da obra, apesar de as fundações e estruturas terem sido 

executadas através de práticas convencionais. 

Isto interligado com a execução e constituição da superestrutura que formam um todo 

com consenso estrutural e que suporta os restantes andares. (Engel, 2014) 

"Acima do nível do solo, suspenso por onze tirantes presos às vigas do segundo andar, 

o assoalho do vestíbulo (Térreo+1) é, por si só, uma amostra da coragem que permitiu 

suprimir os pilares na parte coberta e possibilitou a superfície poligonal que forma o 

teto. Engenhoso, é como um sanduíche de espessura variável constituído por um 

conjunto combinado onde a laje de compressão de 15 cm, as traves horizontais de 

diversas alturas e o teto de aço formam um conjunto de caixas rígidas interligadas e 

suspensas entre si e por tirantes." (Engel, 2014) 

O telhado é composto por placas de metal soldados entre eles e com 2mm de 

espessura cada, estando fixados ao resto da estrutura. Algumas destas placas contêm 

buracos para deixar passar a luz sendo estes estrategicamente colocados em pontos 

específicos desta cobertura invulgar, para criarem diferentes atmosferas no seu 

interior. (Engel, 2014) 
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"O revestimento visível do telhado coberto é constituído por polígonos de folhas de 

metal de 2 mm, fixados às caixas e interconectados por solda. Suas facetas multiplicam 

os reflexos do metal e amplificam o volume dessa passagem cuja altura, no entanto, é 

calculada. Esse invólucro, quase uma carapaça, continua na escada que leva ao 

vestíbulo, de onde ele se transforma em placas triangulares para compor um solo que 

projeta mil reflexos e parece deixar os pés deslizarem." (Engel, 2014) 

Os sistemas de ventilação e climatização são deixados propositadamente à vista tal 

como a estrutura sendo esta visível através do vestíbulo onde se pode perceber o 

funcionamento da estrutura e a maneira como as paredes de tijolos são suspensas e 

modo como a estrutura se interliga com o revestimento, estando inerente a este 

conjunto o teto falso com a sua presença luminosa. Isto nos primeiros dois andares 

que são revestidos pelas paredes da central elétrica, no terceiro andar esse 

revestimento da Central vai desaparecendo e vai dar lugar a uma estrutura metálica. 

Já o quarto andar é composto por uma estrutura metálica criada para suportar a 

cobertura em aço, esta cobertura foi criada com um formato que se enquadrasse com 

o envolvente, nesta cobertura é ainda criado um pátio devidamente embutido no 

formato da cobertura. (Engel, 2014) 

"A estrutura e os equipamentos técnicos de ventilação, de climatização ou de 

iluminação são, deliberadamente, deixados de forma aparente. O falso teto é sugerido 

de forma simbólica por uma malha de triângulos em tubos de néon, que se assemelha 

a uma instalação luminosa." 

"A partir do terceiro andar, os muros de tijolo da central vão se extinguindo 

progressivamente. Para completar o volume necessário ao programa, foi acrescentada 

uma ossatura metálica para suportar o assoalho do quarto andar, as fachadas e a 

cobertura da extensão em aço. Esta última foi "esculpida", para se harmonizar com as 

dimensões urbanas dos imóveis circundantes e oferecer uma volumetria recortada que 

libera no telhado um pequeno pátio aéreo." (Engel, 2014) 

Podemos assim visitar esta obra em Madrid, perto de vários pontos importantes de 

referência e cultura da cidade de Madrid. Com o seu jardim que nos encara e nos 

seduz como se de um quadro se tratasse. (Engel, 2014) 
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3.3. CASO DE ESTUDO PROJECTO DE 5º ANO "PERCORRENDO O 

PASSEIO" 

3.3.1.  ÂMBITO, SÍTIO/LUGAR, APROXIMAÇÃO DO LEVANTAMENTO 

O Passeio Público, iniciado no tempo do Marquês de Pombal, foi projectado nas 

antigas hortas do palácio Castelo-melhor. Actual da Av. da Liberdade foi readaptado 

ao longo dos tempos consoante o gosto das épocas.  

Estagnada a sua construção devido às invasões Francesas e saída de corte para o 

Brasil, é recomeçado em Oitocentos segundo os parâmetros do gosto romântico. 

Surge de modo a responder às necessidades de deleite de uma sociedade elitista e 

cosmopolita, que pretende ostentar o seu poder e as suas semelhanças em relação 

aos países mais progressistas da Europa.  

O Passeio Público é mais tarde refeito, devido a, um diferente modo de vida e de 

ideais divergentes entre gerações; para além de que permitia uma melhor circulação e 

expansão da cidade de Lisboa.  

Ainda hoje, apesar de muito subtil sente-se os conceitos do romantismo (belo, 

sublime, pitoresco). 

A necessidade de circulação automóvel dentro da cidade de Lisboa levou à diminuição 

de jardins, sendo este substituído por um maior número de estradas. 

A transformação progressiva do modo de habitar e dos ideais divergentes das várias 

épocas levaram ao que é hoje a Avenida da Liberdade e a sua respectiva envolvente. 

Aqui se situa, o nosso local de intervenção  
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Ilustração 55 Ortofotomapa AV. da Liberdade ( Google Inc, modificado por nós, 2014) 
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3.3.2.  ENQUADRAMENTO 

Desenvolvimento da pesquisa: 

Os espaços verdes e o modo como são projectados variaram muito desde os 

primeiros jardins gregos até aos dias de hoje. 

Num registo inspirado nos jardins verticais existentes, optei por uma das fachadas do 

meu projecto ser revestida a vegetação. Uma maneira ecológica de manter o clima 

interior do espaço e de transportar a vegetação para o interior do quarteirão.  

Dois exemplos de edifícios que exploram este conceito, apesar de modos diferentes, 

são; o edifício de habitação (lisboa, Lapa), e o Museu de Etnologia (Suíça Basileia). 

O edifício de Habitação na Lapa, obra dos Arquitectos Luís Rebelo de Andrade, Tiago 

Rebelo de Andrade e Manuel Cachão Tojal, tem como objectivo dinamizar a fachada e 

tornar o edifício mais económico. 

O Museu de Etnologia em Basileia, obra dos arquitectos Herzog e de Meuron, a 

vegetação surge como modo de animar a fachada e dar-lhe vida. 

Estes dois exemplos são muito diferentes na maneira de animar a fachada, e, de um 

modo muito subtil introduzir espaços verdes nas cidades. Objectivo que tenciono 

transparecer no meu projecto. 

O percurso tem uma grande importância na arquitectura. É através do mesmo que 

vivemos o espaço e é este que define como nos sentimos.  

Inspirado em dois projectos no Chiado tenciono à semelhança dos mesmo permitir ao 

público vivenciar o privado, interligando-os numa dança de espaços público-privado. 

O Quarteirão redesenhado pelo arquitecto Gonçalo Byrne e o quarteirão redesenhado 

pelo arquitecto Álvaro Siza, ambos situados no Chiado, têm a semelhança de 

introduzir no espaço privado o público, interligando-os mas sem que percam o seu 

carácter. Características estas que tenciono transmitir no meu projecto. 
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Ilustração 56 Museu de Etnologia em Basileia, obra dos arquitectos Herzog e de Meuron. (Nascimento, 2014) 

Ilustração 58 O edifício de Habitação na Lapa, casa dos 
aromas, travessa do patriocinio. (Nascimento, 2014). 

Ilustração 57 Percurso Chiado. (Nascimento, 2014) 
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3.3.3. METODOLOGIAS, OBJECTIVOS GERAIS.  

A Avenida é um marco de grande importância na cidade de Lisboa. Surge inicialmente 

do Passeio Público. 

Situando-se a intervenção no quarteirão de cruzamento Av. da Liberdade com a rua do 

Salitre, exploro conceitos existentes no Passeio Público.  

Opto por explorar o modo como se percorre o espaço público e a importância da 

vegetação dentro cidade, seguindo sempre a identidade expressa na Avenida. 

O estudo do Passeio Público suscitou-me a curiosidade pelo modo como se organiza 

este espaço de identidade pública. Como é percorrido, vivido e como molda 

espacialmente o espaço urbano através do percurso. 

O uso de vegetação e diferentes abordagens de a empregar, permitiram-me explorar 

variadas técnicas diferentes de como introduzir espaços verdes na cidade. 

Surge assim o pensamento de cidade vertical. Das suas possibilidades, ritmos, 

dinâmicas e vivências. 

A importância de interpretar o espaço onde intervimos condicionou as minhas 

escolhas relativamente à temática, materiais, texturas e modo de projectar os espaços 

interiores.  

Sem nunca abandonar o conceito de passeio e espaço público/privado, redesenhei o 

quarteirão de modo a sentir a identidade da Avenida dentro do mesmo. 

Escolhas e decisões: 

As minhas escolhas relativamente a este projecto, baseiam-se no modo de como a 

cidade se organiza e de como toda a envolvente sobrevive a partir da Avenida. 

Trazendo a Avenida da Liberdade para dentro do meu projecto, através de dois 

conceitos (percurso e espaços verdes), tenciono dinamizar os vários espaços 

desenhados de modo a que o quarteirão resulte como um só ao mesmo tempo que é 

parte integrante da cidade. 

Utilizando um material típico da região (Lioz) pretendo relembrar tempos passados e 

ao mesmo tempo salientar a verticalidade do meu projecto. 
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Ao enquadrar o jardim vertical tinha como ideia a relação de proximidade que 

existe com o Jardim botânico, referindo assim para uma memória e também 

cultura. 

 

  

A' 

A 
Ilustração 59 Planta do piso terreo (ilustração nossa) 

Ilustração 60 maquete do projecto (ilustração nossa) 
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3.3.4.  APRESENTAÇÃO DO TEMA - QUARTEIRÃO PÚBLICO  

Neste tema de trabalho foi-nos proposto a projeção de um Hostel, que mantivesse 

uma certa relação com o trabalho do primeiro semestre (pousada em Ribafria).  

Após a análise do território, e, optando por certas semelhanças espaciais. Decidi 

trazer o jardim e o modo de percorrer o espaço para dentro da minha intervenção, 

sendo estes factores cruciais da definição espacial do quarteirão.  

O Hostel funciona em três blocos, dois deles interligados entre si e um terceiro 

dedicado exclusivamente às guest house.  

Um hostel em meu entender é um espaço dedicado essencialmente a jovens, como tal 

e devido a localização do projecto o meu objectivo foi redesenhar o espaço de modo a 

que sintam a essência de Lisboa. 

Através da fachada verde, do uso do lioz como revestimento exterior e o percurso 

entre espaços, recrio o que este zonamento da cidade tem como características e 

através do mesmo redefino o espaço.  

Com ligação com a Avenida e com logradouro que é criado.  
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Ilustração 61 Corte AA' (ilustração nossa) 
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Ilustração 62 esquema de explicação do projecto (Ilustração nossa) 
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4. POSFÁCIO 

Os jardins conferem às cidades espaços e lugares de distracção e lazer, que nos 

despertam emoções ao percorre-los. Sendo estes parte importante na história e na 

cultura da cidade de Lisboa, como espaço de habitar do ser humano. Estando 

intimamente ligados a uma memória de outros tempos e outras culturas. 

Nos exemplos dados podemos encontrar grande relação de simbiose entre 

arquitectura e natureza onde ambos coabitam como um só. Os jardins funcionam na 

cidade como espaços de lazer e repouso. São, assim, peças importantes no 

ecossistema da cidade. Os espaços verdes criados como os jardins e os parques 

urbanos, como é o caso de Monsanto, trazem à cidade uma influência importante na 

estrutura ecológica fundamental. 

Os jardins de "contemplação" constituem uma solução importante para resolver os 

problemas que vão surgindo à medida que a cidade vai crescendo. Como por exemplo 

a falta de espaço e o preço do solo entre outros. As várias técnicas que existem para a 

criação de jardins verticais, não só em muros como em fachadas, permitem dar esta 

solução uma versatilidade imensa na sua incorporação. Tal como podemos observar 

no nosso caso de estudo da Caixa Fórum de Madrid. 

Contudo estes contêm problemas como os outros e necessitam de manutenção tal 

como acontece nos jardins de "promenade" e a sua construção pode ser dispendiosa. 

Apesar disso a sua utilização difere da utilização de um jardim "promenade" pois estes 

diferem nas relações que criam e nas vivências que proporcionam, como as histórias 

ou simplesmente os percursos que são criadas no jardim "promenade". 

Enquanto que no jardim "contemplação" é nos apresentado um anúncio à natureza no 

jardim "promenade" é nos apresentada essa mesma natureza. No jardim 

contemplação podemos vê-lo em toda a sua amplitude como um quadro que está ali 

para ser contemplado Num jardim promenade podemos entrar para dentro da tela e 

percorrer a história que ali se conta como uma "obra viva" um teatro habitável em que 

o jardim está ali para ser vivido para além de contemplado. 

Estando estes princípios bastante evidentes nos casos de estudo estudados. 
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No Primeiro caso de estudo encontra-mos um exemplo de um jardim "promenade" que 

pode ser percorrido e vivido. Este caso o Jardim da Estrela foi criado segundo os 

princípios românticos conferindo ao jardim uma ideia de percurso. Neste jardim 

podemos ainda encontrar estruturas edificadas que se interligam com o jardim 

capacitando-o de meios para as pessoas melhor usufruírem do jardim. Neste jardim á 

medida que o percorremos sentimos as suas histórias. 

Já no segundo caso estudo deparamo-nos com a concretização de um jardim 

"contemplação" em Madrid, Caixa Fórum, na qual a inserção de um jardim vertical vem 

trazer outra amplitude á praça. Estando ali como se de um quadro se trata-se, para ser 

contemplado, como se fosse a primeira obra deste museu, uma epopeia á própria 

natureza. 

No terceiro caso de estudo verifica-se a execução de hostel na Avenida da Liberdade 

em Lisboa no qual existe a inserção de um jardim vertical que nos encaminha para o 

logradouro central que ali se encontra devido a falta de espaço do mesmo e estando 

relacionado com o jardim botânico que ali se encontra perto como uma lembrança do 

mesmo. interligando a arquitectura e natureza. 

Assim ao estudarmos estes jardins a perceção entre edificado e natureza e as suas 

possibilidades ajuda-nos a perceber de que maneira podem ser estes aplicados na 

cidade de Lisboa. Sendo que os jardins funcionam como uma maquina do tempo que 

nos transportam para memórias de outros tempos. 
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