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Na semana em que com-
pletou 93 anos, Gonçalo 
Ribeiro Telles conversou 
com a revista Lisboa no 
Jardim do Torel, próximo 
do local onde nasceu. Ar-
quiteto paisagista (galar-
doado com o Prémio Sir 
Geoffrey Jellicoe, o mais 
importante nesta área) 
e professor catedrático, 
destacou-se também como 
ecologista e político: ativo 
desde a oposição à dita-
dura, viria a ser eleito três 
vezes deputado e nomea-
do ministro da Qualidade 
de Vida, responsável pela 
criação das reservas agrí-
cola e ecológica nacionais. 

Frontal e inconformado, 
a ele se devem os proje-

tos do Corredor Verde de 
Monsanto e das Estrutu-
ras Verdes de Lisboa. En-
tre as obras que assinou 
destacam-se o arranjo da 
cobertura vegetal da Coli-
na do Castelo, os Jardins 
da Gulbenkian (Prémio Val-
mor em 1975) e o Jardim 
Amália Rodrigues (Alto do 
Parque).

Hoje temos prados biodi-
versos, hortas urbanas, o 
Corredor Verde de Monsan-
to. Como é sentir a concre-
tização destes resultados, 
com que sonhou duran-
te décadas? Era um sonho 
que se vai materializando, mas 
que ainda não está totalmente 
concretizado. Não chega ligar 
elementos da estrutura verde 

histórica, uma espécie de mu-
seu; precisamos de uma estru-
tura vivida na atualidade e, para 
isso, ainda há muito por fazer.

A sua primeira obra nes-
ta cidade foi a cobertura 
vegetal dos terreiros junto 
ao Castelo de S. Jorge, no-
meadamente com pinheiros 
mansos – uma das vistas 
mais fotografadas em Lis-
boa. Sim, já então trabalhava 
com a Câmara. Foi um concei-
to pensado para toda uma co-
lina dominante sobre a cidade, 
que tem a particularidade de 
se interligar com o território 
envolvente. A sucessão das 
suas linhas de muralhas, alar-
gando o perímetro à medida 
que Lisboa vai crescendo, tem 
uma fala própria com a cida-

Da utopia à realidade

Gonçalo Ribeiro Telles
“Temos que ter uma relação com o campo, num modelo democrático 
de crescimento da cidade”
[texto de Luís Miguel Carneiro | fotografia de Ana Luísa Alvim]
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de. Se queremos que a cidade 
não se transforme num colosso 
monolítico de betão, devemos 
olhar para esse modelo e criar 
sucessivos anéis que recriem a 
relação entre a cidade dentro 
das muralhas com os campos à 
volta através de portas abertas.

Foi a pensar nisso que pro-
pôs, há muitos anos, a liga-
ção entre o Alto do Parque, 
onde hoje existe o Jardim 
Amália Rodrigues, e Mon-
santo, através de um corre-
dor verde? A ideia era compen-
sar o crescimento da cidade com 
a presença de uma estrutura 
verde próxima, radial, com uma 
série de envolventes circulares.

Solução necessária mas 
não suficiente? O Corredor 
Verde, com os prados e os car-
valhos, é uma coisa boa no in-
terior da cidade, mas falta uma 
coisa essencial no seu exterior: 
o saloio, com o burrico, as hor-
tas, as searas e as ovelhas. Falta 
essa paisagem, que deve fazer 
parte do nosso século. 

O grande problema é o ex-
terior da cidade estar reduzido 
à vivência em meia dúzia de 
praias nos arredores. As mu-
ralhas não se abrem para os 
campos mas para uma outra 
muralha de construções. A Es-
trutura Verde não fica completa 
se acabar nos limites da cidade.

De que é que estamos a 
falar quando se fala de in-
tegrar as zonas ribeirinhas 
oriental e ocidental na Es-
trutura Verde? O mais impor-
tante numa cidade é a sua parte 

viva e não a sua parte morta de 
construções. Por isso é necessá-
rio fazer todas as ligações entre 
as partes vivas, não só dentro 
da cidade, como para fora.

Já a Beatriz Costa interpre-
tava muito bem essa necessi-
dade, nas revistas do Parque 
Mayer, retratando os lisboetas 
a irem passear para as hortas e 
as lavadeiras saloias trazerem a 
roupa que lavaram no rio. Hoje 
não podemos repetir esse tem-
po, mas temos que reinventar a 
atitude de relacionamento mo-
derno com o campo. 

Talvez quando essa liga-
ção da cidade aos campos 
do exterior for resolvida al-
guém se lembre de cons-
truir uma estátua à Beatriz 
Costa e aos burros, que tan-
to fizeram pelos portugue-
ses... Sim, com certeza. E se 
ainda não o fizeram é porque 
há aspetos do crescimento de 
uma cidade que não foram en-
tendidos. As ligações da cida-
de com o exterior são ainda, 
sobretudo, as dos eixos rodo-
viários, e não há Estrutura Ver-
de onde mande o automóvel. 

Quer dizer: a Estrutura Ver-
de de Lisboa estará sempre 

incompleta sem uma Estru-
tura Verde complementar 
na Área Metropolitana de 
Lisboa? É preciso decidir qual 
o papel que se quer para as hor-
tas urbanas, para a mata e para 
a agricultura. Isto não vai lá com 
uns jardins urbanos do sécu-
lo passado. Tem que haver um 
pensamento metropolitano que, 
inclusivamente, pense o que 
quer das suas orlas marítimas e 
dos seus corredores fluviais.

E a relação dos lisboetas 
com esse outro exterior que 
é o estuário do Tejo, como 
pensa que tem evoluído? 
Isso pergunto eu. A Adminis-
tração do Porto de Lisboa tem 
que refletir sobre o que se fez 
e dizer o que pretende. É pre-
ciso compreender a fortíssima 
relação dos lisboetas com a 
Outra Banda, com as praias 
fluviais salgadas, com os estei-
ros... Mas temo que estejamos 
a destruir essa relação, como 
destruímos a que mantínhamos 
com a identidade saloia.

Não proponho voltar para 
um desenho passado da rela-
ção da cidade com o exterior, 
mas temos de compensar o 
que foi destruído com um novo 
desenho de crescimento da ci-
dade. Os jardins não chegam. 
Mesmo os corredores verdes 
e as ciclovias dentro da cidade 
não chegam para a respiração 
urbana, temos que ter uma rela-
ção com o campo, num modelo 
democrático de crescimento da 
cidade. 

Vídeo em:
https://vimeo.com/130461852


