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RESUMO 
 
Na sociedade atual demarcada por fortes transformações, as respostas às necessidades urbanas são de 

carácter cada vez mais complexo. As medidas de planeamento eficazes, potenciando as estruturas pré-

existentes e assegurando a preservação de recursos limitados, são essenciais. Fatores como a ativação de 

espaços obsoletos, integração social, carências económicas e criatividade devem ser tidos em conta na 

intervenção em espaços públicos urbanos, nomeadamente no conceito de jardim temporário. 

O presente trabalho explora, identifica, dá a conhecer as diversas tipologias de jardins temporários e desenvolve 

os respetivos objetivos – sociais, económicos, culturais, ambientais e profissionais. Pretende-se entender de 

que modo este tipo de intervenção pode contribuir para um cidade mais sustentável e como pode conferir uma 

nova identidade a um lugar.  

O trabalho inicia-se com uma abordagem à história do jardim, seguida de uma reflexão sobre várias vertentes 

da definição de tempo, chegando-se ao conceito de jardim temporário suportado por um contexto de 

efemeridade.  

A Avenida 24 de Julho, apresenta carências a nível de identidade e de vivência, oferecendo simultaneamente 

espaços não estruturados que a tornam num interessante caso de estudo. Exploram-se neste sentido, os 

resultados que podem advir de intervenções desta natureza reconhecendo as tipologias que se podem 

implementar nas áreas identificadas. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: jardim, temporaneidade, vazios urbanos, participação pública, custos reduzidos, 

sustentabilidade. 
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ABSTRACT 
 
In today's ever changing society, the answers to the needs of cities are increasingly complex. The efficient 

implementation of planning measures in a way to enhance the existing structures and ensuring the preservation 

of limited resources becomes imperative. Factors as the activation of obsolete urban spaces, social integration, 

economic needs and creativity should be taken into account in urban public space intervention particularly in the 

temporary garden concept. 

This paper explores, identifies the various existing typologies of temporary gardens and develops its objectives - 

social, economic, cultural, environmental and professional. The aim is to understand how these interventions can 

contribute to a more sustainable city and how they can give a new identity to a place.  

The paper begins approaching the history of gardens, followed by a description of various aspects of the 

definition of time, so as to achieve a concept of temporary garden supported by a context of ephemerality. 

The Avenida 24 de Julho, has deficiencies in terms of identity and social experience and offers simultaneously 

non-structured spaces becoming an interesting study-case. Having this in mind, the paper explores the results 

that may arise from interventions of this nature and identifies the typologies that can be implemented there.  

 

 

 

KEYWORDS: time, garden, empty urban spaces, public participation, low cost, sustainability. 
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EXTENDED ABSTRACT 

	  
The permanent art marks the cultural style and historical moment of every country and region, as had happened 

in the Egyptian and Greek civilizations. It will be the ephemeral art of the 21th century, a way to express the 

ephemeral instants of our times? 

In an era of globalization and where the city takes a strongly marked position in the territory, the answers to the 

problems arising from them, play an important role for the sustainable development of the planet. 

The continuous social, economic, cultural and environmental transformations, force us to respond efficiently to 

problems, needs and concerns that emerge from the cities. 

The vacant spaces that arise throughout the city, areas of functional and human failure, reveal the unexpected 

and non-programed places in the city.  

The temporary use as a working tool, offers a new concept of urban design, created mainly by the communities 

of the cities themselves. Finding solutions to abandoned spaces of the city and integrate green spaces as a 

basis for temporary uses, promotes the activation of the local as a main quality. 

In this context, the temporary garden intends to be designed in order to get to know new uses for an empty 

space, expose ideas to the whole society or just an target audience, to rehabilitate an area with potential, to 

respond to the needs of a surrounding population, notably aspects that matter to be enhanced, contributing to 

the ecological structure of the city and provide a ephemeral experience. This concept notices also the need and 

meaning of temporary structures as a useful instrument to the development of the city in a reversible way.   

We also make a point about the reasons that allow us to affirm the sustainability of these gardens in the urban 

environment through a model of sustainability in public space and the prospects for the future that can be 

explored. 

Thus, is revealed the importance of intervention and participation of landscape architects. Their knowledge 

allows them to develop projects in harmony with the biophysical and cultural aspects of the sites themselves, 

integrated in a multidisciplinary team of artists, architects, designers and population. 

 

The Avenida 24 de Julho, in Lisbon, as a place with history and identity, where the industrial activity once took 

place, becomes an interesting study case. Now working primarily as a distributor of traffic and as a nightlife 

scene, where we can find urban voids resulting from the idle factories and lack of uses for them. 

We will approach those vacant areas identified along this Lisbon’s avenue, applying the concepts acquired and 

making a possible future intervention that may became part of the structural plans and that confirms the benefits 

it bring to the city. 
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1.     INTRODUÇÃO 
 
O conceito de jardim teve início há vários milhares de anos associado às primeiras civilizações. A necessidade 

de existência de áreas com elementos naturais em espaços humanizados, a procura de ambientes de lazer e 

descontração, e o emergir da necessidade de expressão artística, constituíram aspetos que tiveram grande 

influência na sua execução. Embora os jardins não se dirigissem inicialmente a todas as classes sociais, sendo 

associados à demonstração de riqueza e poder, atualmente aparecem nas cidades com o intuito de melhorar o 

ambiente urbano e consequentemente a qualidade de vida, sendo espaços de encontro para toda a população.  

Historicamente, foi com a revolução industrial que se compreendeu a necessidade de criar espaços verdes nas 

cidades. O crescimento acelerado e caótico dos centros urbanos (resultado do êxodo rural), a poluição 

proveniente da atividade industrial que se passou a sentir e as condições insalubres que rapidamente 

dominaram as metrópoles, foram aspetos que conduziram à proposta e construção de espaços verdes para uso 

do público. 

Por outro lado, o crescimento exponencial das cidades do qual resultou a sobreposição de usos e 

infraestruturas, levou ao aparecimento mais frequente de vazios urbanos, ou seja, de zonas sem planeamento e 

de áreas devolutas.     

Em pleno século XXI, numa era de globalização e onde a cidade assume a necessidade de um planeamento 

eficaz, dada a sua posição fortemente marcada no território, as respostas aos problemas decorrentes nas 

metrópoles assumem um papel importante para o desenvolvimento sustentável do planeta. 

As constantes transformações sociais, económicas, culturais e ambientais a que as cidades e as comunidades 

estão sujeitas diariamente são fatores que nos obrigam a refletir e encontrar respostas para esses problemas, 

necessidades e preocupações emergentes, de forma eficiente. Neste sentido, torna-se essencial identificar as 

lacunas da cidade no devido tempo para não comprometer o seu desenvolvimento de futuro. 

Os espaços sobrantes, sem uso definido ou abandonados, que no âmbito desta tese se designam de vazios, 

surgem por toda a cidade como espaços de falha funcional e humana sendo lugares reveladores dos 

imprevistos da cidade. 

O uso temporário, como ferramenta de trabalho de projeto e gestão do espaço público urbano, oferece um novo 

conceito de espaço exterior público, criado principalmente pelos próprios utilizadores desses espaços. Encontrar 

soluções para espaços abandonados e sobrantes da cidade e integrar espaços verdes como base para usos 

temporários, promove a ativação desses locais permitindo contribuir para uma rede de espaços públicos que 

acentuem a identidade das cidades e se constituam como novas tipologias de espaços públicos, em paralelo 

com os benefícios que a população envolvente obtém em relação à melhoria da qualidade estética da 

paisagem. 

Este trabalho centra-se nos vários fatores abordados na realização de intervenções com carácter temporário e 

aplicadas aos espaços verdes e vazios urbanos, enquanto jardins. Exploram-se, neste sentido, as questões  
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relacionadas com a funcionalidade, potencialidades e sustentabilidade deste espaços, tendo sempre presente e 

como base de conhecimento, as várias tipologias que se fazem notar em vários projetos já executados pelo 

mundo inteiro.  

 
Aborda-se ainda, a importância da intervenção e participação de profissionais que saibam trabalhar e 

desenvolver projetos em consonância com os aspetos biofísicos e culturais próprios dos locais, verificando-se a 

necessidade de existência de equipas multidisciplinares, na qual se inclui o arquiteto paisagista. 

 
A Avenida 24 de Julho é um local de história e identidade, onde outrora se impuseram as atividades fabris de 

Lisboa, espaço de movimento e vivências, que agora tem como função principal a distribuição de tráfego e 

verifica-se palco de diversão noturna. Constitui deste modo um caso de estudo interessante no âmbito deste 

tema. Trata-se de uma área da cidade onde, apesar da importância histórica e cultural, ocorrem vazios urbanos 

resultantes das fábricas desocupadas e a carecer de funções.  

Serão abordadas as áreas devolutas que se encontram ao longo desta avenida de Lisboa, aplicando-se as 

noções adquiridas relativas a espaços efémeros em especial jardins temporários, e avançando-se para uma 

possível intervenção futura que se enquadre nos instrumentos de planeamento em vigor ou a desenvolver e se 

verifique uma mais valia para a cidade. 

 
Questionar, refletir, participar, intervir, criar e inovar para imediatamente a seguir desfrutar, é o que o jardim 

temporário se propõe a fazer. 
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2.     A TEMPORALIDADE E O JARDIM 
 
 

2.1. JARDIM  
 

    “O jardim é...um sonho, porque encarna uma visão utópica, 
o jardim é um ideal, é o Éden, é talvez qualquer coisa que se protege, 

que se desenha e que se organiza em função do modo no qual se vê.” 
Gilles Clément 

 
2.1.1. ORIGENS 

 

O jardim aparece pela primeira vez na história, descrito no Antigo Testamento aquando da criação da Terra: 

“Javé Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. Javé Deus fez 

brotar do solo todas as espécies de árvores formosas de ver e boas para comer. [...] Um rio saía do Éden para 

regar o jardim, e de lá se dividia em quatro braços.”1  

 
A palavra jardim, surge assim ligada a dois termos hebreus: gan e eden ou oden. Gan que significa proteger, 

defender, criação, e eden ou oden que expressa prazer, delícia. Destes dois termos, resulta a definição de 

jardim como uma área murada para prazer, delícia e contentamento.  

Etimologicamente, o termo jardim esteve sempre ligado a espaços fechados. Do Inglês arcaico consta o termo 

geard e da língua Indo-Europeia gher, cujo significado é cerca ou vedação, e ainda o termo ghort, também ele 

de origem Indo-Europeia, que significa encerramento. Posteriormente, estes termos aparecem em Latim como 

gardinum, em Inglês Médio como gardyne e daí por diante, em Italiano como giardino e em Francês como jardin 

(HUNT, 2000). 

 
Na língua portuguesa, o termo jardim surge no século XI ou XII (VASCONCELOS, s/d), sendo mais comum a sua 

utilização, apenas no final do século XV ou início do século XVI. Como refere Leal (2011, p.38) “A adopção do 

termo jardim, diretamente do francês, deu-se para diferenciar do horto ou cortinha, que em Portugal tinham uma 

função essencialmente de produção de árvores de fruto, verduras e hortaliças bem como de plantas medicinais 

e aromáticas, os novos espaços dedicados ao lazer, prazer e fruição e frequentemente associados ao 

coleccionismo e interesse botânico, cuja vegetação era essencialmente ornamental e exótica.”  

 

 
 
 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Gn 2, 8,9 e 10 (Livro do Genesis, cap.2, v.v 8,9 e 10), A Bíblia Áurea, 2006.	  
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2.1.2.  CONTEXTO HISTÓRICO - CULTURAL 

 

Pretende-se, neste ponto, descrever sucintamente a evolução dos jardins ao longo da história, nas diversas 

culturas, para dar a conhecer as diferentes perspetivas que se têm verificado no jardim, consequência dos 

valores simbólicos e sociais de cada época, desde a antiguidade até aos dias de hoje.  

 
Os Primeiros jardins 
 
Foi no berço da civilização, na Mesopotâmia, que se situaram os primeiros jardins de que há registo. No século 

VI a.C. o Rei Nabucodonosor, afim de agradar a sua esposa 

Amytis, mandou construir os jardins suspensos mais antigos da 

história, os jardins suspensos da Babilónia, cidade esta, que 

“pode ser descrita como a cidade mãe da paisagem humanizada, 

bem como dos jardins.” (JELLICOE, 1995, p.27). Estes jardins, 

compostos por terraços sobrepostos, eram dotados de diversas 

espécies de árvores e arbustos, regados pela água proveniente 

do rio Eufrates e tinham um carácter essencialmente religioso.  

Nesta altura, a vida já não era orientada apenas para a 

sobrevivência, mas também para o lazer e prazer, sendo o jardim o local onde essas condições se reuniam.  

Estes jardins tinham um carácter muito permanente pela sua estrutura monumental e imposição na paisagem. 

Revelou-se um trabalho notório que veio a ser reconhecido como uma das sete maravilhas do mundo ancestral. 

Ainda assim, esta maravilha é das que mais suscita dúvidas quanto à sua existência, dado os escassos 

vestígios encontrados. Talvez por isso permanece no imaginário de um público muito alargado.    

 
O Jardim Egípcio 
 
Na cultura ocidental, o povo egípcio introduziu o conceito de jardim nos seus templos e túmulos,  e além do 

carácter religioso, possuía ainda jardins residenciais com a finalidade de 

privacidade. O jardim privado, como o próprio nome indica, era visto como 

um lugar de refúgio, aparte do mundo exterior e concebido para amigos e 

familiares. O jardim egípcio, era geralmente integrado em grandes 

superfícies, de acordo com a topografia do rio Nilo. A sua forma era regular, 

delineado por rectângulos e quadrados, e o elemento água, símbolo de 

fertilidade, estava sempre presente, devido ao clima quente e árido do Egito. 

Todo o seu perímetro era limitado por muros, sendo o seu interior composto 

por elementos vegetais, animais e água, criando-se zonas de carácter 

passivo (leitura, escrita, reflexão) e ativo (diversão). O facto de se criar um 

ambiente totalmente oposto ao que se verificava no exterior (de natureza  

Figura 1 – Representação dos Jardins suspensos 
da Babilónia, imaginado por Martin Heemskerck 
Fonte: http://ancientworldwonders.com 
 

Figura 2 – Representação de um 
jardim egípcio 
Fonte: História de Arte dos jardins I, 
ISA-UTL, 2007 
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árida) conferia ao jardim um carácter paradisíaco. Jardins estes, próprios da alta sociedade. 

 
O Jardim Persa  
 
Na Pérsia, os jardins procuravam ser a imagem do reencontro do paraíso, sendo constituído por bosques com 

animais em liberdade, canteiros e elementos monumentais, formando os “jardins-paraíso”, construídos nas 

proximidades dos palácios reais. Dividido em quatro, por interseção de dois eixos associados aos canais de 

irrigação, os jardins eram um elemento de extrema importância, sendo a representação da repartição do paraíso 

pelos quatro rios da vida. O jardim persa, era um lugar privilegiado para o prazer, preparado para o bem-estar 

do homem e imposto na paisagem com qualidade e requinte. 

 
O Jardim Chinês 
 
Não há imagens dos primeiros jardins chineses que tenham sobrevivido. Contudo, a cultura chinesa, rica em 

tradições e formas, subsistiu em consonância com registos escritos (KUCK, 1968). 

O jardim Chinês, dividia-se em padrões de carácter divino e imperial, estando a natureza sempre implícita nele. 

O primeiro advém da emergência do Taoismo, religião que procura a harmonia do homem com o universo e a 

natureza. Os pavilhões chineses eram abertos para possibilitarem a ligação com a natureza e próximos de 

rochedos para uma integração perfeita (CORREIA, CASTEL-BRANCO e FURTADO, 1994). O jardim imperial 

resultava num local cercado, propício à contemplação, sendo dotado de pedras, lagos, riachos e plantas 

nativas, resultando em expressões simplistas da natureza.  

Os jardins chineses, bem como boa parte da cultura chinesa, foram influentes no Japão. Aí surgiram os 

primeiros jardins japoneses com muitas caraterísticas semelhantes às dos chineses. Inicialmente, 

representavam o prazer e divertimento dos aristocratas. Os jardins do período Heian (794-1185) apresentavam 

lagos com ilhas no centro e eram criados para meditar sobre a natureza. A partir daí, começaram a conceber 

jardins com atributos próprios, sendo os arranjos de pedras um símbolo de grande importância e onde a pureza 

e a ordem são impostas para uma contemplação visual e mental. O jardim japonês caracteriza-se pela sua 

componente estética profundamente ligado à natureza e espiritualidade, e pelas suas variantes ao longo dos 

tempos, indicadas pelos vários períodos: Nara, Heian, Kamakura, Muromachi, Edo; ao longo dos quais se 

verificaram transformações e evolução a nível conceptual e de materiais.  

 
O Jardim Grego 
 
Na Grécia Antiga, os jardins tinham influência da cultura egípcia, embora se diferenciassem por se 

apresentarem não só sobre um relevo muito mais acentuado, como por se encontrarem num clima diferente. A 

sua principal característica era a simplicidade. Faziam parte da casa, sendo um prolongamento da mesma. 

Plantavam-se sobretudo árvores de fruto e cultivavam-se hortos. A armação de videiras em latadas e a  
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plantação de moitas de murtas, influência dos povos da Pérsia, Egito e Síria, foram elementos que não tiveram 

grande aceitação por parte dos estóicos, no século III a.C. (LEAL, 2011).   

No período helénico surgem os primeiros jardins públicos, espaços direcionados para o ensino, jogos e treinos 

dos atletas, “[...] a intensidade da vida no exterior entre os gregos favoreceu decididamente os espaços públicos 

e abertos em desfavor do conceito de jardim privado” (CORREIA, CASTEL-BRANCO e FURTADO,1994, p.34). 

 
O Jardim Romano 
 
O império romano, estendendo-se da Península Ibérica até à Mesopotâmia e do Egito até Inglaterra, 

compreendia uma grande variedade de paisagens, climas e raças. 

Azambuja (2007) afirma que “a grande contribuição dos jardins romanos reside exatamente no reconhecimento 

da beleza e do valor do material vegetal como ornamento”.  

Inspirados pela cultura grega, as primeiras obras paisagísticas dos 

romanos procuravam tornar as pinturas gregas em paisagens reais. E 

assim, os romanos representavam nas suas paisagens elementos 

escultóricos, muitas vezes de carácter religioso, em harmonia com as 

plantações arbóreas e arbustivas. “Depois surgiu mesmo uma escultura 

apropriada à decoração dos espaços exteriores anexos à casa, tendo por 

motivos episódios ou figuras mitológicas e lendárias” (GROMORT, 1953, 

apud ARAÚJO, 1962, p.32). 

Os jardins romanos dividiam-se em vários tipos: átrios, villa rústica, villa 

urbana, villa suburbana, villa palácio e jardins não residenciais.  

Nas villas, ostentavam representações escultóricas de carácter mitológico ou religioso. O facto de nem todos os 

romanos terem capacidades de adquirir estátuas de mármore, fez com que surgisse a ideia de se começarem a 

podar as plantas e a reproduzir as estátuas em material vegetal, nascendo assim a arte da topiária. Muitas villas 

contavam ainda com pavilhões com várias utilizações como: alimentação, repouso, conversa e leitura, bem 

como com uma área de passeio, hipódromo e espaços dedicados ao desporto (ARAÚJO, 1962). 

 

O Jardim Islâmico 
 
Os jardins islâmicos seguiam o conceito de representação do 

Jardim do Paraíso na terra, tentando encontrar o equilíbrio 

entre o homem e a natureza.  

Porque o clima era seco e quente, criavam-se zonas frescas 

com plantas perenes e a água estava presente como elemento  

fundamental. O seu traçado geométrico e preciso era claro. Os 

jardins eram murados e com ordem e simetria (divididos em  

Figura 4 – Pátio das Murtas, Alhambra, Granada 
Fonte: European Garden Design – From Classical 
Antiguity to the Present Day (2000), p.35 

Figura 3 – Villa Adriana, Tivoli, Itália 
Fonte: The Garden Book (2000), p.186 
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quatro), dotados de pavilhões para estadia e captação de brisas e sobrelevados para desfrutar de vistas sobre o 

rio e a paisagem. “A água mantém o seu carácter de importância primordial e central ligada ao simbolismo, à 

irrigação e também ao conforto e amenidade em climas secos e quentes.” (LEAL, 2011, p.50).  

A influência islâmica nos jardins e paisagem do Sul de Espanha é notória. Os dois jardins, Alcazar (em Sevilha) 

e Alhambra (em Granada), são os últimos exemplos que permitem identificar o tipo de jardim muçulmano 

(CORREIA, CASTEL-BRANCO e FURTADO, 1994).   

 
O Jardim da Idade Média 
 
O período da Idade Média, entre os séculos V e XV, viu a arte dos jardins confinada ao jardim de claustro, aos 

pequenos jardins domésticos e aos jardins dos castelos (JELLICOE, 1995). 

As ordens religiosas tiveram grande influência nesta época. Nos mosteiros encontravam-se claustros 

quadripartidos ao centro, com fontes ou poços e ainda espaços dedicados ao cultivo de plantas medicinais, 

flores e até alguns vegetais para consumo. Estes jardins tinham então funções utilitária e ornamental. No 

entanto, nos mosteiros de grandes dimensões, os claustros serviam sobretudo para meditação e contemplação, 

encontrando-se em separado, os jardins com utilidade.  

Nos castelos dominavam, os Hortus deliciarum, jardins imaginados pela literatura, pintura  e por manuscritos 

iluminados. A obra literária Roman de la Rose2, ilustrava bem a composição dos jardins medievais. Embora um 

romance, e por isso um pouco fantasiado, descrevia os elementos principais do jardim, como “aquelas árvores, 

aqueles bancos de relva, aqueles caminhos de relva com treliças formando arcos sobre os canteiros, e 

sobretudo aquelas fontes em posição central.” (CORREIA, CASTEL-BRANCO e FURTADO, 1994, p.60). 

 
O Jardim do Renascimento 
 
O Renascimento chega com o ressurgimento da cultura clássica e greco-romana e com a alteração radical da 

visão do homem europeu. Foram as cidades italianas 

que lideraram o processo de recuperação do passado 

clássico. 

Ao contrário dos jardins medievais, os renascentistas 

abriam-se para a paisagem e faziam-se notar nas 

encostas, devido ao clima e de modo a obter grandes 

vistas, bem como eram construídos em terraços para 

vencer os desníveis. “O jardim era feito para o homem e  

para quem fosse digno dele” (JELLICOE, 1995, p. 155),  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Obra literária muito conhecida da Idade Média e escrita por Guilherme de Lorris e Jean de Meun. É composta por duas partes que 
embora distintas remetem ao amor. Toda a ação é passada num jardim cercado por um muro, sendo que o interior representa o romance 
e o exterior a vida comum. 

Figura 5 – Jardins Boboli, do Palácio Piti, Florença, Itália 
Fonte: The History of Garden Design (1991), p. 48 
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sendo a forma e as proporções de elevada importância. 

Os elementos que mais caracterizavam estes jardins eram as sebes talhadas, as alamedas de ciprestes, os 

bosquetes, as latadas, as pérgulas, os lagos e fontes, as esculturas e as escadarias. Sobressaíam, nestes 

jardins, a simetria e o rigor geométrico. Estes espaços eram vistos como centros de retiro intelectual, 

frequentados por sábios e artistas que aí discutiam e trabalhavam longe do calor e das inquietações da cidade. 

Ainda nesta altura de renovação do pensamento e de aquisição de conhecimentos, surge o jardim botânico, 

visto como um local de aprendizagem para quem desejasse estudar os enigmas do mundo vegetal. Estes 

tiveram início em Itália vindo a expandir-se, sendo jardins de índole científica, de conservação da biodiversidade 

e de aprendizagem. 

 
O Jardim Barroco 
 
O jardim Barroco, nasce na continuação da geometria do jardim renascentista. Torna-se, no entanto, num 

espaço com maiores dimensões, com mais amplitude e 

complexidade traduzindo-se em monumentalidade e magnificência 

(PIZZONI, 1999). Os eixos e a perspectiva, através do ponto de fuga, 

que se introduz no jardim, conduzem ao conceito de infinito, puxam 

o olhar para lá do horizonte. É exemplo disso, o famoso jardim de 

Versailles, em França. 

 O jardim começa também, a parecer mais teatral em detrimento do 

carácter filosófico que se refletia no renascimento. A inclusão de 

labirintos, jogos e elementos de entretenimento, demonstram essa 

mudança. O jardim deixa de ser apenas uma extensão da casa e passa a ser parte de uma composição maior.  

Estes jardins em consonância com o jardim renascentista, caracterizados por elementos como as sebes 

talhadas e esculturas por um lado remetiam à imutabilidade e à permanência do jardim e por outro, dada a 

existência de elementos de água, ao movimento e variedade. 

 
O Jardim Romântico 
 
No final do século XVIII e durante XIX, ocorreu o movimento romântico de natureza artística, literária e 

intelectual. Época na qual os sentimentos, a subjetividade, a 

emoção, a espontaneidade e a expressão individual eram 

valorizadas (MARQUES, 2007). 

Os jardins românticos apresentavam então características naturais. 

As formas irregulares evidenciavam-se no desenho da paisagem, 

manifestando-se uma nova percepção do espaço, bem como uma 

nova atitude e relação humana com o ambiente (PIZZONI, 1999). O  
Figura 7 – Parque da Pena 
Fonte: cm-sintra.pt, 2011 

Figura 6 – Jardins de Versailles, França 
Fonte: The Garden Book (2000), p.263 
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jardim aparecia como um espaço livre de obstáculos, os muros visíveis já não existiam, procurando-se o 

conceito de continuidade com a restante paisagem circundante. 

Já no século XIX, tal como Teresa Marques (2007) refere, com o avanço tecnológico que se fez notar, os 

materiais de jardinagem existiam em maior quantidade e especificidade: contava-se com máquinas de relva, 

aparelhos de medição de árvores, fumigadores, uso de betão e ferro e muito mais. Foi nesta altura que, Jonh 

Loudon (um dos grandes defensores da criação de jardins públicos) introduziu o conceito de Gardenesque, que 

consiste em que cada planta possa atingir a perfeição vista como uma espécie individual.  

 
O Jardim Público 
 
Pouco tempo mais tarde, surgem os jardins públicos. Estes, ou eram espaços cedidos pela aristocracia para 

locais de passeio, ou espaços de recreio intitulados de Volksgarten (volk=povo e garten=jardim), onde todas as 

classes sociais se podiam encontrar e onde se incluíam elementos que evocassem a história da nação e seus 

heróis, ou ainda espaços que pertenciam de facto ao povo e que cumpriam as necessidades de recreio 

(MARQUES, 2007). 

A inovação destes espaços, residia no facto de serem locais de livre acesso, de difusão de tensões sociais e 

fonte de ar fresco no meio da cidade (MARQUES, 2007). 

Servem de exemplos, da autoria de Frederick Law Olmsted, o tão conhecido sistema de parques de Olmsted – 

‘Colar de Esmeraldas’ em Boston e o Central Park, em Nova 

Iorque. 

 
Em Portugal, depois do grande terramoto de 1755, surge em 

Lisboa no decurso dos novos projetos elaborados por Marquês 

de Pombal, o primeiro passeio público de Lisboa. 

Caracterizava-se por um espaço verde, com fontes e lagos, no 

qual os lisboetas passeavam, faziam festas, concertos e bailes. 

Em 1879, este passeio público é fechado, dando lugar à atual 

Avenida da Liberdade, inaugurada em 1886 (MARQUES, 2007). 

 

O Jardim Moderno 
 
No início do século XX, levantavam-se questões em relação ao ordenamento do território. O crescimento das 

cidades e consequente abandono das zonas rurais era uma realidade. “A noção de lazer surge agora como 

resultado da compartimentação da vida, em tempo de trabalho e de transportes e tempo de lazer, [...] Esta 

compartimentação dos tempos veio a marcar profundamente a filosofia de vida do mundo ocidental, com a 

divisão entre o trabalho indutor de stress e o lazer necessário à recuperação física e psicológica, sobretudo dos 

citadinos” (MAGALHÃES, 2001, p.104-105). Nesta vertente, a dimensão temporal começou a influenciar os  

 

Figura 8 – Passeio Público de Lisboa  
Fonte: diasquevoam.blogspot.com/2007/08/o-antigo-
passeio-pblico.html, 2011 
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projetos de espaços verdes públicos na cidade. A existência de espaços deste carácter tornou-se importante no 

quotidiano da população, sendo onde passavam o tempo livre e de lazer.  

 
Neste período que foi o Modernismo, as funções ecológicas e de uso ganharam importância e manifestaram-se 

na abordagem conceptual da paisagem. Assistiu-se a uma inovação em termos de cores, materiais e plantas.  

Estas últimas passaram a ser selecionadas num contexto ecológico, sendo preferencialmente vegetação de 

carácter espontâneo. A dimensão temporal é aqui abordada pela ocorrência de transformações e evolução nos 

espaços verdes decorrentes da existência de ecossistemas que ai se vão desenvolvendo. 

 
 
 

 
1.1.3 A ATUALIDADE 
 

“Os jardins fazem com que os homens reflitam sobre  
a natureza essencial da sociedade à qual pertencem” 

Clifford, 1962 
 
 
 
Em pleno século XXI, a sociedade depara-se com uma série de fatores como crises económicas e políticas, 

aquecimento global, insegurança, criminalidade, que são diariamente abordados. O avanço tecnológico de 

crescente exponencial, as preocupações ambientais, a sustentabilidade do planeta, as inquietações sociais, as 

questões económicas, são alguns dos temas mais debatidos em sociedade.  

 
Numa sociedade em constante transformação, o conceito de jardim não segue uma tendência de época. No 

entanto, os valores e as questões sociais atuais, influenciam a sua abordagem projetual. “Este novo espaço livre 

tem de ser, necessariamente complexo porque tem que incluir os valores tradicionais da utilização pública e a 

beleza, e, ao mesmo tempo, tem que ser coerente com as leis ecológicas e as problemáticas ambientais.” 

(BATLLE, 2011, p.23), sendo estes os princípios de desenho e projeto em arquitetura paisagista. 

As constantes pressões a que as pessoas estão sujeitas no seu quotidiano, tendem a valorizar cada vez mais o 

tempo livre e de lazer em espaços verdes. O jardim surge assim, como que um encontro com a natureza num 

ambiente urbano.  

 
Apesar das divergências existentes entre os vários jardins da história a nível de forma, uso, manutenção, 

relação com a paisagem, todos eles apresentam também características comuns. Todo o  jardim é apreendido 

como um local de estar e de contacto com a natureza; um local de conforto, sendo a climatização desse espaço 

um fator levado em consideração; um local de recreio passivo e/ou ativo; e esteticamente, uma obra de arte, 

onde se evoca o paraíso. As divergências ocorrerem, segundo Saraiva (2007) essencialmente a nível do 

desenho, como por exemplo em peças de destaque (como acontece no jardim renascentista e barroco), 

contrastes de cor e luminosidade (fortemente evidenciado no jardim Romântico), dimensões das áreas para  
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determinados efeitos (jardins da Idade Média), forte presença de elementos de água (jardim Islâmico), limitação 

da área bem evidenciada ou oculta. 

 

O jardim atual apresenta uma relação estritamente ligada com as artes, a agricultura e a ecologia e distingue-se 

em vários estilos, consoante as suas funcionalidades, manutenção exigida e gostos individuais. “Os jardins têm 

muitas facetas e significados e podem manifestar-se como uma ideia ou ícone, um lugar, uma obra de arte, um 

teatro, um local de memória, um objecto de ação, ou como representação de um tema.” (VROOM, 2006, p.135).  

 

Deparamo-nos então com os mais variados tipos de jardins: históricos, botânicos, zoológicos, formais 

(renascentista, barroco, japonês, romântico, etc.), temáticos, terapêuticos, rochosos, verticais, de cobertura e 

até temporários. É sobre estes últimos que se debruça o presente trabalho e que serão estudados mais à frente, 

com maior detalhe. 
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2.2 TEMPORALIDADE 
 

 
2.2.1. O QUE É O TEMPO? 
 

“O tempo veste um traje diferente para cada  
papel que desempenha no nosso pensamento” 

John Wheeler 
 

O tempo é um conceito que tem vindo a ser estudado desde a antiguidade e ainda hoje não tem uma definição 

concreta da qual nos possamos servir para fundamentar a arte de projetar jardins. Conscientes da amplitude do 

tema, não se pretende neste ponto, realizar uma análise profunda, mas sim adquirir alguns conceitos 

fundamentais que permitam identificar as diferentes percepções sobre o tempo. 

 
Podemos encontrar num dicionário a definição de tempo como sendo uma “sucessão de anos, dias, horas, 

momentos, que envolve, para o homem, a noção de presente, passado e futuro; meio indefinido onde se 

desenrolam, irreversivelmente, as existências na sua mutação, os acontecimentos e os fenómenos na sua 

sucessão” (Dicionário Universal da Língua Portuguesa, 1998). 

No entanto, este tema pode ser abordado por diversas ciências que seguem caminhos com perspetivas 

diferentes. Referimo-nos à Filosofia, Sociologia, Antropologia, História e Ciências Exatas. 

Será importante expor alguns dos vários ‘tempos’ que se têm discutido ao longo da história, por grandes 

pensadores. 

 
Aristóteles (384 a.C – 322 a.C) estuda o tempo como medida do movimento. O tempo é mensurável e só o é, se 

tivermos em conta o movimento dos corpos. Se um corpo estiver em repouso, não há movimento, e portanto 

não há tempo (CLARK, 1981). Esta noção de tempo relaciona-se com a cosmologia, ou seja, o tempo está ligado 

ao movimento dos corpos celestes, com a Terra como centro do universo.  

 
Já Santo Agostinho (354 – 430) nas suas confissões questiona a natureza do tempo: “O que é então o tempo? 

Se ninguém me pergunta, eu sei, se alguém me pergunta e eu quero explicar, já não sei” (AGOSTINHO, 1990, 

p.14). Se o presente fosse sempre presente, seria eterno e o passado e o futuro não existiriam. Santo Agostinho 

não divide o tempo em passado, presente e futuro, mas em presente do passado e presente do futuro. Se o 

futuro de ontem é o presente de hoje e será o passado de amanhã, então a existência de qualquer um dos 

tempos é condicionada à existência dos demais tempos.3 O tempo reside então, na alma e no espírito humano. 

 

Decartes (1596-1650), por sua vez, entende o tempo como uma dimensão, sendo uma forma de conhecer a 

duração das coisas. O tempo cartesiano é, no entanto, interpretado por diferentes autores de várias maneiras: 

para Michelle Beyssade, é visto como um parâmetro; Costantino Grimaldi entende que é uma noção operatória;  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 http://teoriasdahistoria.blogspot.com/2010/10/santo-agostinho-e-o-tempo.html 



                                                                           JARDINS TEMPORÁRIOS: CONCEITO, OBJETIVOS E TIPOLOGIAS 
                          CASO DE ESTUDO – AVENIDA 24 DE JULHO  

_____________________________________________________________________________________________________	  

	   	   	  

13 

 

Jose Ferrater Mora, aponta o tempo de Descartes como um método; Jean Vigier, entende este tempo como um 

ponto de referência; e Jean André Wahl, como uma medida. A ideia, essa, é sempre a mesma. O tempo é algo 

que serve como medida para conhecer a duração de cada coisa, e essa percepção é atingida, na lógica de 

Descartes, através do pensamento (MELO SILVA, 2010). 

 
Mais tarde, Newton (1642 - 1727) afirma que o espaço e o tempo existem independentemente dos objetos e dos 

fenómenos físicos, e por isso, são absolutos. No entanto, ele distingue tempo absoluto de tempo relativo. O 

tempo absoluto é verdadeiro, matemático, uniforme, contínuo e infinito. Já o tempo relativo é a medida do tempo 

absoluto, “é uma medição de duração inteligível e externa, obtida através do movimento e que é normalmente 

usada no lugar do tempo verdadeiro, tal como uma hora, um dia, um mês, um ano.” (NEWTON, 1990, pp. 6-7). 

 
Ernest Mach (1838-1916), contrapõe-se à ideia de Newton e defende que o tempo é uma abstração, à qual 

chegamos por alteração das coisas. “Para Mach, a nossa representação do tempo surge a partir de uma 

correspondência entre o conteúdo da nossa memória e o conteúdo da nossa percepção.” (FERRER, et al., s/d, 

p.41). 

 
Kant (1724-1804), por sua vez, admite o espaço e o tempo como partes da mente, como ‘intuições’ pelas quais 

as percepções são medidas e entendidas. “Kant define o tempo como possuindo apenas uma dimensão em que 

tempos diferentes são sucessivos e não simultâneos, sendo apenas partes do mesmo tempo.” (LEAL, 2011, 

p.16). 

 
Entretanto, Einstein (1879-1955) à semelhança de Mach, rejeita a ideia de tempo enquanto entidade absoluta e 

independente e apresenta a teoria da relatividade. “O que é o agora se o tempo é relativo? O que é passado e 

futuro se eventos que já ocorreram num referencial ainda não aconteceram noutro?” O conceito de tempo, para 

Einstein está relacionado com o espaço e matéria, e por isso depende do referencial espacial do observador e 

da proximidade de campos gravitacionais (FERRER, et al., s/d). 

 
Martin Heidegger (1889-1976) coloca a problemática do tempo partindo do conceito de eternidade. Só se pode 

durar se se tiver noção de morte. A questão do tempo reside entre o ser e o vir a ser, sendo a temporalidade 

dada por uma sucessão de agoras. No contexto fenomenológico e existencialista, Heidegger considera que o 

tempo é fundamental para a questão do ser. Heidegger questiona: “O que é este agora, o tempo agora 

enquanto olho para o meu relógio? Agora, enquanto faço isto; agora, enquanto a luz se vai embora, por 

exemplo. O que é o agora? Está o agora à minha disposição? Eu sou o agora? É qualquer outra pessoa o 

agora? Então tempo seria de facto eu próprio, e todas as outras pessoas seriam tempo.” (HEIDEGGER, 1992, 

p.5). 

 
Henri Bergson (1859-1941) segue uma abordagem delineada pelo método intuitivo e considera o tempo dos 

filósofos e cientistas, um tempo esquemático, espacial e mensurável, e não um tempo real. O tempo real é  
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abordado por Bergson com termos fundamentais como sucessão, continuidade, mudança, memória e criação 

sendo relevante qualquer acontecimento psíquico ou físico, ou seja é um tempo vivido. 

A sucessão é entendida como uma continuidade, o tempo é um processo contínuo de passado, presente e 

futuro. Os acontecimentos não são os mesmos, e ainda que se repetisse uma situação, essa segunda situação 

seria sempre diferente da primeira. Mais do que isso, Bergson determina que a sucessão contínua de mudança  

é memória, sendo esta última fundamental para se perceber a relação entre continuidade e mudança. 

Destacam-se dois tipos de memória: corporal e por imagens. A primeira, caracterizada pela repetição e a 

segunda pela lembrança, pelos momentos que ficam retidos na memória de vivências passadas. Reforça, neste 

sentido a existência de repetição, esta só poderia existir caso não existisse memória. A percepção consciente 

da temporalidade deve-se à memória e é ela que nos permite associar um instante a outro. Finalmente, e em 

relação à criação, Bergson entende que esta não é uma escolha entre possíveis pré-estabelecidos, mas é a 

invenção do novo. A imprevisibilidade do tempo, deve-se tanto à memória como a um dinamismo interno e 

criador. O tempo é um factor que ocorre em simultâneo com os acontecimentos (COELHO, 2004). 

Bergson defende ainda que a relação temporal entre um indivíduo e o mundo externo é variável, consoante o 

interesse e a atenção que prestamos aos fenómenos externos em questão (COELHO, 2004).  

 

O tempo está longe de ter uma definição concordante entre as várias ciências. Faz, no entanto, parte das 

nossas vidas diárias e é por ele que nos regemos. Se por alguns é considerado como, rigoroso, contínuo, 

matemático e por isso absoluto no qual a percepção humana não tem qualquer influência, por outros é essa 

mesma percepção que permite a existência de tempo e a sua medição.  

A percepção humana do tempo é bastante forte dado o sistema imposto ao longo dos tempos pela sociedade, 

mas a necessidade de instrumentos auxiliares e referenciais que nos mantenham orientados temporalmente, 

existe. O tempo adquire hoje em dia, grande importância no relacionamento entre as pessoas e em 

comunidade, e é uma referência cada vez mais notória na vertente das artes. 

Em termos paisagísticos, a relação do tempo com a paisagem confere um aspeto muito importante a ser tido em 

conta. Ao tempo, associa-se o espaço do qual tomamos a consciência de mudança, de um eventual passado, 

presente e futuro. As constantes transformações que se verificam na paisagem, como o correr do rio, alterações 

de maré, queda de folhas de árvores, movimentos de rochas e tudo mais, são exemplos disso. Ou seja, esta 

relação de tempo e paisagem encontra uma simbiose do tempo absoluto com o tempo relativo, onde os factos 

físicos acontecem de modo contínuo e infinito e conjuntamente existe uma medição de duração inteligível. A 

paisagem permite a leitura do tempo como o tempo definido por Bergon de sucessão, continuidade, mudança, 

memória e criação, ou seja, tempo vivido. 
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2.2.2. TEMPORALIDADE E TEMPORANEIDADE 
 

Rosario Assunto, distingue temporalidade de temporaneidade como sendo duas vertentes do tempo que 

embora opostas, são complementares: “a temporaneidade como finitude do tempo e a temporalidade como 

temporalização do infinito.” (LEAL, 2011). 

A temporalidade é definida como qualitativa e inclusiva, já a temporaneidade é quantitativa e exclusiva. 

Enquanto que a cidade histórica é dotada de uma sucessão de memórias e existe uma continuidade, da qual se 

distingue a noção de temporalidade infinita da cidade, e na qual o homem toma consciência do seu ser no 

tempo, as cidades pós históricas (industriais e tecnológicas) encontram-se associadas à temporaneidade, pelas 

características de substituição, produção e consumo do tempo, sem lembrança, nem ideia de futuro, evocando o 

efémero (LEAL, 2011). 

 
 

2.2.3. O EFÉMERO NO CONTEXTO ATUAL  
 

A arte permanente marca o estilo cultural e o momento histórico de cada povo e região, como aconteceu nas 

civilizações egípcia e grega. Será a arte efémera do século XXI, uma forma de exprimir o efémero fugaz dos 

nossos tempos? 

A efemeridade é uma noção que tem vindo a ganhar importância nos tempos atuais, sendo a ideia de não 

permanência contraditória à representação dos valores na cidade da antiguidade, aos costumes e atividades 

humanas.  

É no campo das artes que queremos que o efémero seja distinguido. A arte pública efémera, transformada pela 

ação do tempo, aplica-se ao tipo de arte passageira, sem presença definitiva, que se esvai. É exemplo disso, a 

landart, instalações, performances, flash-mobs, festivais temáticos e jardins temporários, como veremos mais à 

frente. 

A expressão do efémero resulta num misto de imprevisibilidade e um conhecimento de uma duração limitada, 

que fogem da rotina quotidiana. “Os usos temporários geralmente não são considerados como uma parte dos 

ciclos normais do desenvolvimento urbano. Se um edifício ou área se torna vazia, espera-se que haja um novo 

planeamento, uma nova construção, para ser utilizada mais rápido possível. Os usos temporários estão muitas 

vezes associados a crise, falta de visão e caos. Apesar de todas estas preconceções, exemplos como o que 

acontece com os bares nómadas ou eventos temporários de Berlim provam que os usos temporários podem 

tornar-se parte de uma cultura urbana contemporânea extremamente bem sucedida, inclusiva e inovadora.”4  

O efémero pode surgir como uma estratégia consciente de minimizar impactes sobre a paisagem ou com o 

objetivo de gerir os recursos de uma maneira mais apropriada. A utilização de materiais e estruturas com 

carácter não-permanente confere uma flexibilidade e uma adaptabilidade que se podem verificar benéficas para  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Urban Catalyst, Strategies for temporary uses – potencial for development of urban residual areas in European metropolises, 09/2003 
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o local em questão, não comprometendo o seu futuro com um uso definitivo e irreversível e não requerendo 

grandes custos de construção.  

 

 
2.3 NOÇÃO DE JARDIM TEMPORÁRIO  

 

Todo e qualquer jardim se pode considerar temporário, uma vez que a sua condição não é estática e se 

encontra em constantes transformações por consequência dos fatores próprios da sua existência e fatores 

externos, que fogem ao controlo humano.  

A própria composição de um jardim não permite um estado inalterável. A queda de uma folha, a ocorrência de 

chuvas, a aproximação de uma nova estação do ano, a afluência variável nesse espaço, a falha de sistemas 

com intervenção humana (em sistemas de rega, por exemplo), tudo isso são fatores condicionantes que 

permitem que o jardim subsista como o que já foi, o que é e o que virá a ser. 

Interessa-nos, porém, conduzir o conceito de jardim temporário numa outra perspectiva com um sentido mais 

restrito e aliado à efemeridade. 

 
 
2.3.1. CONCEITO 

 

Desde a década de noventa que se tem vindo a abordar e a explorar o conceito de jardim temporário. 

O jardim temporário, de que constitui o objeto de estudo do presente trabalho, está fortemente relacionado com 

o efémero e consequentemente a temporaneidade, no sentido em que resulta numa abordagem do jardim, não 

aquando das transformações que ocorrem em si, mas das suas transformações a nível espacial, da sua 

permanência e carácter de substituição. A temporalidade só é aqui considerada caso uma perspetiva de futuro 

para um jardim temporário seja encontrada, promovendo-se a continuidade da sua existência.    

O jardim temporário é projetado afim de dar a conhecer novas utilizações para um espaço vazio, de expor ideias 

a toda a sociedade ou apenas a um público-alvo, de reabilitar um espaço com potencial, de satisfazer as 

necessidades de uma população envolvente, de salientar aspetos que importem ser realçados, de contribuir 

para a estrutura ecológica da cidade, de possibilitar a realização de projetos de investimento reduzido (em 

infraestruturas e construções) com controlo de custos de execução e consequentemente permitir a sua fácil 

reversibilidade, proporcionando uma experiência efémera. O facto de não requerer infraestruturas de grande 

complexidade e de longa resistência, permite um menor comprometimento com a solução encontrada. Como 

Lynch (1958) refere, uma cidade deve ser delineada não só com base em possíveis mudanças mas também 

tendo em conta a facilidade dessas mudanças, aplicando-se esforços e custos mínimos.  

Poderá ser parte de um projeto, todo o espaço ou terreno que esteja desprovido de funções ou que 

simplesmente tenha sido abandonado pelo proprietário ou entidade competente. Fazem ainda parte deste  
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grupo, os terrenos que já tenham uma função reservada cujo o projeto de execução que lhe está destinado, 

esteja ainda em ‘stand-by’.  

A ideia principal destes jardins, prende-se ainda com a participação ativa da população e com a colaboração de 

diferentes tipos de categorias profissionais, que não apenas artistas. Apesar da sua iniciação estar relacionada 

a abordagens de artistas plásticos, em projetos de instalações temporárias em espaço público (não 

necessariamente jardins), o seu desenvolvimento  tende a expandir-se noutras áreas como a arquitetura 

paisagista, engenharia e outras mais. Tal se deve ao facto, deste conceito estar a ser bem aceite na sociedade. 

Este tipo de jardim pretende explorar diferentes usos e mais do que isso, ser capaz de transmitir benefícios em 

termos sociais, culturais, económicos, ambientais e profissionais. 

 

 

2.3.2. CONDIÇÃO CITADINA 
 

O conceito de jardim temporário aplica-se particularmente a espaços intrínsecos da cidade. Este tipo de jardim 

surge antes de mais, com o intuito de devolver à cidade, espaços que foram esquecidos ou negligenciados e 

dessa forma rotulados como áreas residuais.  

Numa sociedade em que a cidade é considerada um local de excelência, onde existe uma oferta de bens e 

serviços substancial, se reúnem todas as condições necessárias à subsistência do homem e onde se facilita 

todo o quotidiano com as tecnologias mais avançadas, surgindo diariamente novas ideias e soluções a 

problemas que se levantam em termos de planeamento urbanístico, surge a necessidade de equilibrar todo 

esse ambiente urbano com o ambiente natural. E é ai, que os jardins, parques e matas integradas nas cidades 

desempenham o seu papel, permitindo ao homem o contacto com a natureza, embora num contexto mais 

artificial, uma vez que o verdadeiro esplendor natural é aquele que ainda não sofreu a intervenção humana. 

 

Ainda neste contexto a cidade requer um planeamento eficaz para não fique sujeito a situações que 

comprometam o seu futuro. A adaptabilidade, flexibilidade e variabilidade dos espaços são conceitos que  

devem estar presentes. Segundo Lynch “As populações que se adaptam sobrevivem, as inflexíveis sucumbem.” 

e ainda faz referencia à importância da existência de estruturas temporárias conjugadas com as permanentes, 

por permitirem fáceis mudanças e desenvolvimento conjuntamente com eficiência e permanência para 

atividades de maior envergadura, acrescentando que “pode ser benéfico a existência de áreas experimentais 

semiabandonadas, de onde podem surgir novos usos e serem descartados, antes da imposição de um uso 

permanente” (LYNCH, 1958, p.18). Os espaços devem estar aptos à possibilidade de mudança, assim como 

devem adaptar-se a novos usos e novas funções consoante as necessidades que existam.        

Assim sendo, a importância do jardim na cidade é incontestável, como se tem vindo a verificar ao longo da 

história do jardim. O jardim permite o refúgio e o contacto com a natureza, faz esquecer o stress citadino, 

remete ao conceito de paraíso, de lazer e descontração.  
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Contudo, na sociedade moderna em que nos encontramos, o fator diversidade ou variedade é uma constante.  

O jardim não foge à regra, e numa mesma cidade encontramos os mais variados tipos de jardins, que agradam 

a uns e a outros. O jardim temporário tenta conjugar a condição citadina em que se encontra com as 

necessidades e valores que emergem nos tempos atuais. O incentivo à participação das comunidades no 

planeamento direto da cidade, a integração social e troca de experiências, o aproveitamento dos espaços 

residuais da cidade como instrumento de planeamento urbanístico enquanto espaços de experimentação para 

vários usos com o factor ‘reversibilidade’ presente, a sustentabilidade, como condição preponderante na 

execução destes jardins que incita à utilização de materiais reutilizáveis, de carácter temporário e que não 

requeiram grande gestão de recursos bem como assegura um sistema de manutenção reduzido, como condição 

preponderante para a sua sustentabilidade.  
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3.     JARDINS TEMPORÁRIOS 
 
 

“[...] the Temporary Gardens are not intended to be long-term  
redesigns of spaces but are instead aimed at transforming the  

perceptions of these previously suspect and neglected spaces.” 
in Letter from Berlin 

 
 

2.2. O LUGAR 
 
O jardim temporário surge na cidade com o intuito de responder a uma série de necessidades identificadas em 

múltiplos locais. O lugar que estes ocupam, corresponde muitas vezes a áreas designadas por sobrantes ou 

vazios urbanos que existem de forma latente ou expectante. Ainda assim, o jardim temporário não se limita 

somente a esses espaços, pois pode surgir na cidade em áreas as quais dominamos como espaços verdes. 

Neste sentido, descrevem-se estas duas vertentes que caracterizam o lugar. 

 

1.2.1. VAZIOS URBANOS  
 
Os vazios urbanos também designados por terrenos vagos, Brownfields ou terrenos abandonados, são espaços 

residuais que se encontram nas cidades. Como o arquiteto Solà-Morales (1995) define: “espaço vazio e 

abandonado no qual tiveram lugar uma série de ocorrências que parecem subjugar o olhar do fotógrafo urbano. 

Tal espaço urbano, o qual eu vou denominar pela expressão francesa terrain vague, assume o estado de 

fascínio, o sinal mais solvente com o qual indicar o que as cidades são e qual é a nossa experiencia sobre ela.”5 

São áreas que sempre careceram de funções, de resoluções para vivência ou para o seu aproveitamento, ou 

áreas que já tiveram esses mesmos propósitos mas que estão atualmente desativados. Muitas vezes estes 

espaços surgem de uma expansão urbana descontrolada ou mal planificada, da qual resultam espaços 

sobrantes na paisagem (Trienal de Arquitetura, 2007), ou por outro lado, e no que se refere aos espaços 

desativados, a sua requalificação torna-se dispendiosa e acarreta uma série de estudos (quando se trata de 

terrenos contaminados), tornando-se em áreas que as entidades responsáveis não estão dispostas a resolver 

(PROAP Arquitectura Paisagista, 2011).  

Contudo, os vazios urbanos não são vistos somente como um aspeto negativo. Pelo contrário, são espaços que 

oferecem oportunidades de desenvolvimento únicas. “Os vazios urbanos, [...] são espaços essenciais da cidade, 

espaços onde a ausência de compromissos pragmáticos específicos permite a inscrição de uma enorme 

diversidade de funções de carácter temporário. São assim, a reserva de espaços de inscrição das 

materializações das convicções das gerações futuras e a celebração da mais rara qualidade do espaço urbano 

– a reversibilidade.” (PROAP Arquitectura Paisagista, 2011, p.170). Neste contexto, estes vazios são áreas 

disponíveis e expectantes que abrem portas para novas estratégias e oportunidades de intervenção. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 www.blogspot.com/2011/07/source-terrain-vague-de-sola-morales.html,	  com publicação original in ‘Anyplace’ (1995) 



                                                                                           JARDINS TEMPORÁRIOS: CONCEITO, OBJETIVOS E TIPOLOGIAS 
                 CASO DE ESTUDO – AVENIDA 24 DE JULHO    

_____________________________________________________________________________________________________	  

	   	   	  

20 

 

1.2.2. ESPAÇOS VERDES 
 

Os espaços verdes de uma cidade, são definidos segundo Fadigas (2010) como “o conjunto de áreas livres 

ordenadas ou não, revestidas de vegetação, que desempenham funções urbanas de protecção ambiental, de 

integração paisagística ou arquitectónica, ou de recreio”. 

São espaços que têm vindo a assumir uma crescente importância nas políticas municipais e regionais e que 

exercem funções vitais para a existência da cidade. Destaca-se o importante papel que desempenham na 

ligação de vários espaços diferenciados entre si e na mitigação de ambientes, integrando o conceito de 

contínuum naturale na cidade, que visa proteger as estruturas fundamentais da paisagem e em meio urbano 

assume múltiplas formas e funções, desde o espaço de lazer e recreio, ao enquadramento de infraestruturas e 

edifícios, à rua ou praça arborizada (MAGALHÃES, 2001). 

 

De todos os sistemas que se podem incluir na definição de Fadigas (2010), interessa-nos destacar os espaços 

verdes considerados como jardins e parques urbanos, dado que é também nestes lugares que se pode verificar 

a realização de  projetos de jardins temporários. Referimo-nos assim à existência de estruturas já consolidadas, 

bem definidas e já conhecidas. São um outro meio de proporcionar este tipo de intervenções temporárias, 

servindo como instalações que reúnem certas condições que os vazios urbanos não o podem fazer ou poderão 

mas com menor eficácia na medida em que requerem maiores custos  para a sua concretização.  

 

Ainda no contexto do lugar identificam-se áreas que não são definidas como vazios urbanos nem como espaços 

verdes, mas que se encontram no espaço público da cidade e reúnem as características necessárias à 

implementação de jardins temporários. Esses espaços são a fonte de inspiração para o surgimento de ideias de 

carácter espontâneo. A imposição de jardins temporários nasce das particularidades desse local, que são 

propícias à transmissão de uma ideia, à exaltação das sua características. Mostrar novas perspetivas sobre um 

dado local, convida à concretização de novas experiências e novas perceções nos lugares mais inesperados da 

cidade.  

 

A escolha do lugar é, à partida, um fator preponderante para a implementação de um jardim temporário. No 

entanto, este fator pode ser interpretado de duas maneiras: ou se idealiza o projeto a partir do lugar que se 

possui, sendo este a fonte de inspiração; ou por outro lado se concebe o projeto e se procura o local ao qual 

este se adapta. Essa decisão decorrerá dos objetivos propostos que se pretende alcançar. 
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3.2. OBJETIVOS   
 

O jardim temporário aparece na cidade atual com o intuito de resolver os mais diversos problemas que surgem 

nos espaços vazios de carácter público, inerentes à cidade. O objetivo primordial é o de dar uso a um terreno 

cujas capacidades e potencialidades ainda não foram exploradas e de o tornar parte integrante do quotidiano 

citadino. 

Este objetivo principal procura ser parte integrante de um conjunto de objetivos de caráter económico, 

ambiental, cultural, social e profissional. É a conjugação de todos eles, que permite a realização de um jardim 

temporário bem sucedida e benéfica para a nossa sociedade.  

Será importante distinguir cada um deles, pela sua divergência de conteúdos. 

 

3.2.1. ECONÓMICOS 
 

Os objectivos económicos que aqui se destacam, estão por um lado relacionados com o projeto do jardim em si 

e por outro com a globalidade do projeto a uma escala municipal ou territorial. 

O primeiro tem em conta os gastos necessários para a elaboração do projeto temporário, que por essa 

característica tão própria, obriga a uma escolha de materiais específica e estrategicamente pensada. O intuito 

de um projeto destes, será o de elaborar um jardim com recursos de custo reduzido, despendendo o mínimo em 

materiais e verificando uma relação qualidade/preço não tão elevada quanto o de um jardim pensado a longo 

prazo. A sua reduzida manutenção é igualmente um factor que se deve ter em conta, sendo um critério 

essencial na elaboração projetual.  

Ainda no contexto económico do jardim em si, devemos ter em conta a possível exploração de terras com 

culturas para benefício pessoal ou pequenos negócios familiares temporários. 

Por outro lado, o jardim temporário poderá ser factor de atração para um determinado território ou cidade, 

despoletando uma cadeia económica em termos de turismo. O objetivo consiste em promover um local, sendo 

factor atrativo o jardim temporário. Note-se que, ainda como factor económico, o processo mais eficaz para se 

conseguir este objectivo, pressupõe a existência de divulgação, sendo os investimentos publicitários uma 

necessidade. 

 

3.2.2. AMBIENTAIS 
 

Em termos ambientais, o jardim temporário tem como objetivos garantir o respeito pelo meio ambiente e reunir 

condições que ajudem à melhoria do ambiente citadino, articuladas com o sistema verde da cidade.  

O jardim temporário procura ser um espaço apelativo e benéfico, utilizando materiais sustentáveis, sistemas de 

proteção que permitam a existência do espaço, abordando problemáticas relacionadas com os valores 

ecológicos, permitindo uma proximidade momentânea com a natureza, diminuindo a poluição e melhorando a 

qualidade estética da paisagem. 
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3.2.3. CULTURAIS 
 

Em termos culturais, este tipo de projetos é uma abertura para o mundo das artes e da criatividade. A utilização 

dos espaços residuais da cidade como lugares de intervenção pode ser um factor condutor para que uma 

cidade seja culturalmente mais competitiva. Exemplo disso é Berlim, que tem vindo a desenvolver diversos 

projetos diretamente relacionados com espaços de carácter temporário e tem vindo a alcançar reconhecimento 

internacional nessa vertente.  

Ainda no contexto cultural, este tipo de intervenções pode facilitar o intercâmbio de diferentes ideias de cultura 

para cultura, tornando-se em locais de partilha de opiniões, de discussões e de demonstração de várias 

perspetivas. 

 

3.2.4. SOCIAIS 
 

Os objectivos sociais são talvez os que têm maior impacto e importância neste tipo de projetos. Tal, deve-se ao 

facto do jardim temporário ser um espaço cuja participação ativa da população e das respetivas autoridades 

competentes é o principal motor para a sua concretização.  

A participação dos cidadãos no processo de planeamento da cidade tem vindo a ganhar importância ao longo 

dos anos.  

Em termos urbanísticos, traçam-se novos compromissos urbanos. Do modelo urbanístico moderno, proveniente 

do pensamento taylorista e fordiano, definiam-se estratégias a longo prazo para a cidade e delineava-se a sua 

organização espacial através de planos diretores, sendo o futuro da cidade englobado num plano controlado. No 

novo urbanismo, e tendo em conta, a rápida evolução da sociedade em termos de necessidades, modos de 

pensar e agir, relações sociais e avanços tecnológicos, as estratégias alteram-se. O neo-urbanismo, como 

refere Ascher (2010), baseia-se numa postura mais reflexiva, “elabora uma cidade de múltiplos projetos, de 

natureza variada, esforça-se por os tornar coerentes, constrói procedimentos estratégicos para a sua aplicação 

conjunta [...]” (ASCHER, 2010, p.79). O neo-urbanismo trabalha ainda, no sentido de “conceber espaços sociais e 

funcionais múltiplos a n dimensões, hiperespaços combinando o real e o virtual, propícios tanto à intimidade 

como a sociabilidades variáveis.” (ASCHER, 2010, p.87) O neo-urbanismo parte então de uma postura de 

entendimento das divergências sociais e aposta numa atitude flexível em conformidade com as dinâmicas da 

sociedade. Proporciona-se desta maneira um espaço para discussão, sendo a distância entre as pessoas e os 

decisores, cada vez menor. 

Os espaços públicos, e neste caso, os espaços públicos de carácter temporário, fomentam a integração social e 

despertam a criatividade pessoal. Um dos objetivos principais a nível social, será o de atrair grupos sociais 

heterogéneos e conciliá-los num mesmo espaço de maneira espontânea. Este objetivo despoleta tantos outros 

como o de o jardim temporário se verificar um espaço de debate e de encontro, de aprendizagem, de 

descoberta, de novidade, de criatividade, de participação comunitária, ou simplesmente de lazer. 
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A novidade, recai no sentido de uma pessoa ou comunidade se tornar parte integrante da sua própria cidade e 

poder contribuir com ideias para a criação de um espaço cujas potencialidades ainda não foram vistas, 

verificando-se consequentemente a valorização destes espaços a nível sentimental, estético e funcional. 

A devolução destes lugares à cidade, como lugares de intervenção, espelha o combate à marginalidade e 

fragmentação urbana (GONÇALVES, 2008). 

 

2.2.5. PROFISSIONAIS 
 
A nível profissional, o jardim temporário abre portas para a realização de projetos profissionais nas categorias 

de arquitetura, arquitetura paisagista, artes plásticas e designer, sobretudo para profissionais que se encontrem 

em início de carreira e queiram exibir as suas capacidades, ideias e métodos de trabalho, com o intuito de se 

integrarem no mercado de trabalho.  

 

 

 

A realização destes projetos conjuga uma série de objetivos que se interligam, mas que podem funcionar 

separadamente, isto é, os objetivos aqui apresentados podem ser aplicados isoladamente, dependendo da 

situação e especificidades do local.  

É importante estabelecer à partida quais os objectivos que se pretende atingir, entender os factores que a eles 

se associam e perceber que benefícios se tiram deles. Note-se que é a nível social que os jardins temporários 

têm mais impacto.  

A exploração das potencialidades dos lugares, a vivência de novas experiências e a consciencialização das 

problemáticas ambientais, são de grosso modo os parâmetros a considerar. 
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3.3. POTENCIALIDADES   
 

O jardim temporário surge como um espaço de integração espacial, social e estética na cidade, e explora as 

capacidades inerentes a ele.  

Podemos analisar as potencialidades de um espaço ou lugar considerando duas vertentes: a de lugares com 

história, passado, sendo o seu estado atual livre de qualquer função ou aproveitamento; ou por outro lado, de 

lugares cuja existência advém de áreas sobrantes de um planeamento e consequentemente sem futuro 

perspetivado.  

Os primeiros, são espaços que em tempos já mostraram o seu potencial e que por alguma razão não 

subsistiram ou foram negligenciados. Essas razões podem estar associadas a factores económicos, políticos, 

ambientais ou ecológicos. Não deixam no entanto de carecer de potencial mas sim de novas utilidades. A 

reativação de espaços outrora funcionais, é um indicador de que efetivamente esses espaços não são porções 

de terra inúteis ou sem aproveitamento. O facto de já terem tido funções específicas, significa que pelo menos 

para essas funções esse local reúne as condições necessárias.  

Os segundos, são espaços que ainda não tiveram oportunidade de mostrar as suas capacidades enquanto 

parte integrante da cidade. A sua potencialidade está ainda por explorar na sua totalidade. Poder-se-á comparar 

estes espaços a “telas em branco”.  

 

A exploração das potencialidades de um dado local, requer à partida a noção de que nada é estático, uma vez 

que as transformações das realidades sociais, ambientais e ecológicas são uma constante. Em termos sociais, 

têm-se verificado mentalidades diferentes consoante a evolução tecnológica e as necessidades que definem 

qualidade de vida. A nível ambiental, a crescente necessidade de construção de infraestruturas e bens de 

consumo, reflete-se em paisagens fortemente humanizadas e na utilização de recursos em larga escala que 

afectam a qualidade ambiental a longo prazo. Ecologicamente, tem-se ainda a extinção de espécies pela 

destruição de habitats e consequente interrupção de sistemas.  

Neste sentido, preocupações como a poluição atmosférica, a degradação de espaços, a insegurança, a poluição 

sonora, as qualidades estéticas de um lugar, são variáveis importantes no que diz respeito à aceitação de um 

projeto por parte da população.   

O potencial de um espaço poderá então ser avaliado consoante as condições que reúne para a diminuição de 

problemas e aumento de benefícios para a população e para o sistema que é a cidade. 
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3.4. SUSTENTABILIDADE   
 

A sustentabilidade é um assunto muito atual na nossa sociedade e está cada vez mais, presente nas medidas, 

planeamentos e decisões que se tomam a qualquer nível de desenvolvimento: local, municipal, regional, 

nacional ou global. A gestão sustentável dos recursos de que dispomos como a água, solo, vegetação, 

biodiversidade e materiais inertes torna-se um fator-chave para o funcionamento equilibrado dos sistemas 

atuais. 

Importa aqui evidenciar medidas sustentáveis referentes ao espaço público, mais especificamente de carácter 

temporário. Neste sentido, dá-se destaque aos materiais utilizados e medidas compatíveis com essa condição. 

No âmbito de um trabalho realizado para o projeto de Rede de Parques Metropolitanos na Grande Área 

Metropolitana do Porto, as Arquitetas Paisagistas Isabel Martinho da Silva e Maria José Curado, desenvolveram 

um caderno de boas práticas para o projeto, construção e manutenção de espaços verdes de uso público 

sustentáveis (MARTINHO DA SILVA, CURADO). 

Poder-se-á partir das ideias deste trabalho, para se responder a um sistema sustentável na categoria de jardins 

temporários. 

Os conceitos base incluídos no conceito de sustentabilidade deste projeto relacionam-se com três dimensões: 

social, ambiental e económica, associadas à melhoria do ambiente urbano, adaptação às alterações climáticas 

e competitividade. Tendo em conta que estes conceitos se aplicam ao conceito de jardins temporários, 

seguiremos a sua lógica e conteúdo ao longo deste ponto. 

A seguinte figura explicita o sistema: 
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Figura 9 – Conceitos base para a Sustentabilidade. 
Fonte: A Sustentabilidade do Espaço Público, ‘Figura 2 – Conceitos Base e Oportunidades da Rede de Parques’ 
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Das medidas apresentadas para a gestão de um espaço público, serão apenas colocadas em evidência e de 

forma simplificada, aquelas que se aplicam ao presente trabalho de jardins temporários. A empregabilidade 

destas medidas nestes jardins deverá ser feita conforme a sua tipologia e finalidade. No entanto, falaremos das 

suas aplicações de uma forma generalizada, não sendo distinguidas consoante o tipo de jardim temporário, mas 

consoante os fatores que nele se verificam. 

 

Solo 
- Realizar o levantamento dos solos existentes no local: tipo, fertilidade e vulnerabilidade. 

- Respeitar a capacidade de carga.  

- Preservar e proteger os solos com elevada fertilidade: inibir a construção e impermeabilização 

desses solos. 

- Privilegiar a permeabilidade do solo. 

- Proteger os solos suscetíveis de erosão. 

- Realizar fertilização diferencial: ajustar a fertilização consoante o solo e o uso previsto. 

- Restaurar os solos que se verifiquem contaminados.  

 
Água 

- Preservar e/ou reparar o sistema de drenagem natural do solo. 

- Promover um consumo de água sustentável através da captação e utilização das águas pluviais, 

minimização de áreas regáveis, otimização da operação de rega, uso de recursos hídricos locais 

para rega e armazenamento de água em cisternas. 

- Adequar a dotação de rega às necessidades das diferentes tipologias de vegetação – rega 

diferencial. 

  

Vegetação 
- Fazer o levantamento da vegetação existente e do seu estado sanitário. 

- Definir a vegetação a manter, transplantar e eliminar, sendo aconselhável a manutenção de 

vegetação autóctone e vegetação não infestante. Devem apenas ser eliminados os exemplares 

que apresentem doenças, estejam seriamente danificados ou em fim de vida. 

- O material vegetal a utilizar nas plantações e sementeiras deve adaptar-se, ecológica, funcional e 

esteticamente ao local e paisagem envolventes. 

- É proibida a utilização de espécies vegetais consideradas, legalmente, invasoras. 
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Biodiversidade 
- Fazer o levantamento de ecossistemas, habitats, e espécies florísticas e faunísticas existentes no 

local. 

- Identificar áreas de reprodução da fauna e corredores ecológicos. 

- Promover a proteção de ecossistemas. 

- Promover a proteção de corredores ecológicos através da preservação de sebes e muros 

tradicionais existentes no local. 

- Evitar construções em áreas de elevado valor florístico e faunístico. 

- A vegetação proposta deve potenciar a biodiversidade e deve evitar-se a ruptura de ecossistemas 

pelo uso excessivo de espécies não autóctones. 

- Promover a heterogeneidade e conectividade da paisagem. 

 

Materiais Inertes 
- Fazer o levantamento das pré-existências construídas: caminhos, muros, elementos de água; e do 

património cultural: jardins históricos e valores arqueológicos. 

- Definir as estruturas construídas a manter e a demolir, sendo que as que apresentam um razoável 

estado de conservação devem manter-se sempre que possível e no caso das demolidas, proceder 

à reutilização do material para construção ou utilização em novas estruturas. 

- Minimizar as estruturas construídas adequando-as às necessidades do espaço. 

- A escolha de materiais deve ter em conta os seguintes aspetos: 

o Utilização de materiais usados, provenientes de demolições ou reciclados; 

o Utilização de materiais de construção locais ou tradicionais, de modo a reduzir os custos 

de transporte e a conseguir uma melhor integração  na paisagem; 

o Utilização de pavimentos permeáveis ou semipermeáveis, para facilitar a drenagem e a 

infiltração de água no solo. 

- Utilizar materiais com impactos reduzidos no ambiente. 

- Utilizar energias renováveis. 

- Otimizar os níveis de iluminação. 

- Utilizar materiais inertes, mobiliário urbano e equipamento com poucas necessidades de 

manutenção. 

 
Todas estas medidas aqui apresentadas, são medidas que já se aplicam na realização de jardins temporários, 

não contestando a necessidade de se reforçarem algumas delas. São medidas facilmente impostas, dada a 

natureza destes jardins de carácter pouco duradouro e portanto de impacto menos acentuado.  

São no entanto as medidas relacionadas com a vegetação e materiais inertes que mais se destacam na 

realização de projetos de jardins temporários. 
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Neste tipo de jardins a relação tempo/custo é de elevada importância. O facto de ter uma duração limitada, 

sendo ela normalmente com validade inferior a um ano de permanência, exige a elaboração de um plano que 

avalie as qualidades dos materiais e o seu custo, tendo em conta a durabilidade do projeto e os fatores que põe 

em causa o desgaste desses materiais. Normalmente, nestas situações não se exigem materiais de qualidade 

elevada, mas sim materiais de custo reduzido. Ainda neste sentido, as estruturas do jardim não podem ser de 

grande complexidade, optando-se por estruturas móveis ou de fácil construção.  

Em relação ao material vegetal, as obras realizadas também tendem a manter um padrão simples. Opta-se, na 

maioria das vezes, por árvores ou arbustos de pequeno porte e herbáceas. Não se exclui,  no entanto, exceções 

que justifiquem a escolha de elementos que comportem maiores despesas, mas que possam permanecer no 

local como parte estruturante para a realização de vários outros projetos.  

Em geral, recorre-se à regra dos três R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar, para se obter um projeto sustentável. 
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3.5. TIPOLOGIAS  
 
O ponto que se segue, foi elaborado tendo em consideração a pesquisa realizada sobre jardins temporários, 

não dispondo estes, inicialmente de uma tipologia associada. Essa relação é feita de acordo com parâmetros 

definidos a posteriori e que se reconhecem a longo deste trabalho.  

São desta maneira, identificadas quatro tipologias diferentes: jardins como exposições temporárias, jardins em 

espaços residuais, jardins em espaços com planeamento previsto e festivais de jardins. 

Caracteriza-se, em seguida, cada uma destas tipologias de uma forma mais detalhada e com exemplos 

concretos espalhados pelo mundo. É desta maneira possível distinguir os pontos divergentes entre cada uma 

delas e os critérios escolhidos. 

 

3.5.1. CRITÉRIOS 
 

O conceito de Jardim temporário abrange, no seu todo, vários tipos de intervenções na paisagem, comportando 

na sua génese naturezas diferentes. Pode-se distinguir a tipologia de um jardim consoante os objetivos que se 

pretendem atingir num determinado local de intervenção. São fatores preponderantes: 

- o lugar: vazio urbano, espaço verde ou espaço público indefinido; 

- a utilidade/função que se pretende dar; 

- os objetivos a atingir; 

- o público-alvo a que se dirige; 

- a ideia que se pretende transmitir;  

- o local escolhido;  

- as dimensões do local; 

- a durabilidade: período de tempo necessário/definido; 

- os recursos de que se dispõe;  

- o interesse dos proprietários;  

- o tipo de atores (profissionais, comunidades ou participantes ocasionais); 

- as dinâmicas organizativas (tema, patrocínios); 

que definem e caracterizam a tipologia de jardim temporário a realizar. 

Deste modo, cada tipologia segue critérios distintos, fruto da conjugação dos vários fatores descritos em cima, 

sendo o lugar, os objetivos e a durabilidade os factores que permitem de forma mais direta a distinção entre as 

várias tipologias. 

 

O seguinte quadro mostra, de uma maneira simplificada, as divergências e semelhanças encontradas na 

caracterização das diferentes tipologias, de acordo com os fatores criteriosos acima apresentados. É contudo, 

uma caracterização simplista (pelo facto de haver critérios específicos inerentes ás singularidades de cada  
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projeto, exemplo: ‘a ideia que se pretende transmitir’), com o propósito de evidenciar os aspetos mais 

característicos de cada tipologia. 

 

 

Quadro 1 – Caracterização das tipologias em estudo, relativamente aos factores criteriosos apresentados. 

EXPOSIÇÕES 
TEMPORÁRIAS

ESPAÇOS RESIDUAIS
ESPAÇOS COM 

PLANEAMENTO PREVISTO
FESTIVAIS DE JARDINS

Espaço Público Indefinido

Vazios Urbanos Vazios Urbanos Vazios Urbanos

Espaços Verdes Espaços Verdes

Apresentação de ideias 
inovadoras

Apresentação de ideias 
inovadoras

Apresentação de ideias 
inovadoras

Apresentação de ideias 
inovadoras

Espaço de lazer, críticas e 
sugestões

Espaço de lazer, críticas 
e sugestões

Exploração do solo
Conhecer novos talentos 

profissionais

Factor surpresa como 
meio cativador da 

população

Explorar possíveis 
funções permanentes

Manutenção do espaço Troca de experiências

Promoção do município 
ou região

Promoção do município 
ou região

Melhoria da qualidade 
estética da paisagem

Melhoria da qualidade 
estética da paisagem

Melhoria da qualidade 
estética da paisagem

Económicos Económicos Económicos Económicos

Ambientais Ambientais Ambientais

Culturais Culturais Culturais

Sociais Sociais Sociais Sociais

Profissionais Profissionais Profissionais Profissionais

População local População local População local População nacional

Estado Estado Proprietários Estado

Turistas Turistas Turistas Turistas

DIMENSÕES DO LOCAL < 0,5 ha < 0,5 ha até 0,5 ha > 0,5 ha

DURAÇÃO Variável Variável
Dependente das 

condições 3 - 6 meses

RECURSOS 
DISPONÍVEIS

Reduzidos Variável Variável Elevados

INTERESSE DOS 
PROPRIETÁRIOS

Relevante Relevante Muito Relevante Relevante

População População População População 

Profissionais Profissionais Profissionais

Proprietários

Patrocínios Patrocínios

Disponibilidade de 
Material

Disponibilidade de 
Material

Disponibilidade de 
Material

Escolha de Temas

Concurso Concurso

Disponibilidade dos 
participantes

Disponibilidade dos 
participantes

Disponibilidade dos 
participantes

Júri

LUGAR

FA
TO

RE
S 

CR
IT

ER
IO

SO
S

OBJETIVOS

PÚBLICO-ALVO

TIPO DE ATORES

DINÂMICAS 
ORGANIZATIVAS

UTILIDADE/FUNÇÃO
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3.5.2. EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 
 

As exposições temporárias, pretendem num contexto geral, transmitir ideias, opiniões e criticas inerentes ao 

espaço público urbano. São intervenções de relativamente curta duração e que não exigem grande dispêndio de 

materiais, mão-de-obra e por sua vez, custos. 

O factor surpresa ou de imprevisibilidade no quotidiano, é aqui visto como um factor crucial para a adesão da 

população ao projeto e à imediata participação ativa nele. O espaço em si não é um critério que ponha em 

causa a sua execução, já que se trata aqui de se moldar o projeto ao ambiente envolvente. 

Os projetos desta índole nascem de atos espontâneos, incentivados pelos componentes que caracterizam 

determinados locais. 

Apresentam-se de seguida, algumas intervenções com propósitos diversificados. 

 

SKIP CONVERSIONS – LONDRES, REINO UNIDO 
 
Este projeto da autoria de Oliver Bishop-Young e Tomas Valenzuela, realizado em 2008, consiste no simples 

conceito de trabalhar o espaço potencial em torno de contentores de obras, reutilizando-se os materiais que aí 

se encontravam. “O resultado de cada contentor é uma reação à localização e ao contexto deste, com a ideia de 

proporcionar algo a cada área que de outra maneira faltaria.” (PAISEA, 2010). 

Propõe novos usos atrativos como: piscinas, salas de estar, mesas de ping-pong, mini skate-parks, jardins, etc., 

para um instrumento de deposição de lixo que é no quotidiano um objeto desprezado. Estas transformações 

podem ser um meio de reflexão para a maleabilidade dos objetos, para a criatividade e para a estética da 

paisagem. 

Trata-se de um projeto que abrange várias funcionalidades, não se refletindo exclusivamente em construções 

de jardins; pelo contrário, os jardins que aí surgem complementam a globalidade do conceito. 
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Figura 10 – Exemplos reais de várias utilidades para um mesmo tipo de contentor de lixo.  
Fonte: http://monkeysonthebrain.blogspot.com/2008/10/skip-conversions.html, 2011  
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POSTER POCKET PLANT – TORONTO, ONTÁRIO, CANADÁ 
 

O Poster Pocket Plant é um projeto que acontece com a introdução de espaços verdes inesperados e 

improvisados na cidade. Realizado por Eric Cheung, Sean Martindale e Posterchild em 2006, a ideia consiste no 

aproveitamento e consequente transformação de posters publicitários, que se encontram colados na cidade, em 

pequenos recipientes. Estes recipientes são então preenchidos com terra e uma planta. 

O intuito deste projeto é exatamente o de ‘despedaçar’ a publicidade e mostrar outras alternativas para aquele 

espaço além das mensagens comerciais que já transmite. Pretende ainda promover uma maior participação 

pública, pela simplicidade da técnica, desenho e materiais. (PAISEA, 2010)   

Trata-se de uma intervenção simples, criativa e interativa. 

 

 
 
 

Figuras 11, 12, 13 e 14 
Fonte: http://posterpocketplants.blogspot.com/, Sean Martindale, 2011  

Figura 11 - Instruções para obter as formas dos recipientes Figura 12 - Exemplo de um recipiente como produto final 

Figura 14 - Exemplos da globalidade de projetos 
realizados	  

Figura 13 - Exemplos da globalidade de projetos realizados 
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TEMPORÄRE GÄRTEN©, ALEMANHA6 
 
Iniciado em 1997, o conceito de Jardim Temporário surge em Berlim, com o objetivo principal de descobrir as 

potencialidades do espaço urbano e torná-las visíveis. Mais do que isso, pretende expor as correntes atuais de 

arquitetura paisagista e restabelecer o espaço público como um espaço de comunicação e interação.   

Os empreendedores deste projeto são Daniel Sprenger e Marc Pouzol, ambos arquitetos paisagistas de Berlim. 

Para o planeamento e realização deste projeto, mais parceiros e associados trabalham como voluntários.  

O jardim temporário tem o propósito de despertar e aumentar o interesse público para o tema do 

desenvolvimento dos espaços que se encontram livres por toda a cidade. São compreendidos como 

contribuições criativas para discussões sobre o futuro do espaço público de Berlim. 

Os locais escolhidos, são aqueles que passam por despercebidos ao público e que sofrem de uma imagem 

negativa. Estes jardins temporários interpretam as situações existentes. Todos os anos, são criadas instalações 

originais com visibilidade, por um período de quatro dias do mês de julho, proporcionando uma outra interação e 

oferecendo consequentemente diferentes perspectivas sobre o local. Existe um esforço para que os lugares 

sejam encarados de uma nova forma e que as suas características sejam enfatizadas.  

Escolhe-se anualmente, um tema e lugar, e são convidados profissionais (arquitetos paisagistas, artistas, 

arquitetos) e estudantes que queiram participar. Das candidaturas apresentadas, a comissão seleciona as 20 

que terão a oportunidade de realizar o seu projeto. 

Nos meses que se seguem os participantes trabalham na realização dos seus projetos mantendo sempre 

contacto com os organizadores. Cabe aos participantes encontrar patrocinadores dispostos a cooperar e aliviar 

as despesas que o projeto acarreta.  

Ao fotógrafo Yann Monel, é-lhe incumbida a tarefa de registar anualmente, os trabalhos expostos neste evento. 

Em novembro são exibidas as fotografias e surge a oportunidade de se refletir sobre os objetivos atingidos e 

discutir novas ideias e conceitos no sentido de melhorar os jardins temporários.  

 
Apresentam-se, como exemplos, alguns trabalhos realizados no evento decorrido em Berlim no ano de 2001 

abordando o tema da importância dos espaços públicos e parques na cidade: 

 
MAÇÃS DO PARAISO 
 
Descrição: “Brilhantes maçãs vermelhas do amor 

encontram-se numa grade de relva artificial. As bordas 

da plataforma servem como zona de estadia para 

comer a maçã – o paraíso.”  

in  www.temporaregaerten.de 

Autores: Taro Ernest e Franziska Meyer - ALEMANHA 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 - Informação disponível em www.temporaregaerten.de 

Figura 15 – Instalação ‘Maçãs do Paraíso’ 
Fonte: www.temporaregaerten.de, 2011 



                                                                           JARDINS TEMPORÁRIOS: CONCEITO, OBJETIVOS E TIPOLOGIAS 
                          CASO DE ESTUDO – AVENIDA 24 DE JULHO  

_____________________________________________________________________________________________________	  

	   	   	  

35 

 

 

MÓDULOS URBANOS 

 
Descrição: “Módulos flexíveis feitos de tubos de aço que se complementam com 

bancos, escadas e telhados.  

Por um lado são uma tela na qual a ação tem lugar, por outro, são uma proteção 

que pode ser observada a partir da vida agitada verificada nas ruas.”  

in  www.temporaregaerten.de  

Autores: Marco Antonini, Roberto Capecci, Rafaella Sini – ROMA, ITÁLIA 
 

 
 
 

 
 

Descrição: “Um olhar para as 

tampas de esgoto do sistema de 

canais subterrâneos – em 

antecipação da escuridão, frio e 

humidade. Em vez disso – um 

lugar com luz quente e girassóis. 

Vida próspera no mais recôndito 

lugar da cidade. O girassol como 

sonhos de uma vida.” 

Autores: Maike Gevers e Bernd 

Reinecke 

   

 

Durante os quatro dias de exposição dos trabalhos, todos os participantes trabalham e festejam em conjunto 

com os visitantes. Proporcionam-se momentos de música, palestras, visitas guiadas pelos jardins integradas no 

evento. Ao longo destes dias a área escolhida é visitada por todos os interessados. É-lhes dada a oportunidade 

de verem o trabalho dos participantes e discutirem ideias com os autores e outros visitantes.  

 

 

 

 

 

Figura 16 – Módulos urbanos  
Fonte: www.temporaregaerten.de, 2011 

VIVER NO ESCURO 

	  

Figura 17 – Instalação ‘Viver no Escuro’  
Fonte: www.temporaregaerten.de, 2011  
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JARDINS PORTÁTEIS – LISBOA, PORTUGAL 
 

Da autoria de Leonel Moura7, este projeto teve início em 2002 e foi apresentado 

pela primeira vez, na Bienal de Valência de 2003. Em Lisboa é apresentado em 

2004 no âmbito das comemorações do 25 de Abril, junto ao Cais das Colunas, no 

Terreiro do Paço. 

Atualmente este trabalho encontra-se exposto no Cais do Sodré em Lisboa e conta 

com 45 jardins portáteis. Trata-se de 45 módulos amovíveis de várias cores, sendo 

cada unidade constituída por um banco com rodas, arbustos e uma oliveira. Estes 

objetos no seu conjunto, permitem ao utilizador escolher, consoante a disposição, 

a ocorrência de sombra ou sol, vistas para o rio Tejo ou para a cidade. O autor 

explica “Quis juntar um banco de jardim, uma árvore e rodas, para permitir às 

pessoas juntarem os bancos para conversarem ou terem mais sombra. É um jardim móvel. [...] Hoje queremos 

coisas móveis, como os computadores portáteis”8. 

De um ponto de vista global, Leonel Moura vê este projeto com grande satisfação uma vez que entende a “arte 

pública como aquela que permite às pessoas mexerem e apoderarem-se dos objetos” rematando “a cidade 

precisa desta”9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo este um projeto móvel, pode ser considerado igualmente como temporário. Tem-se como ótimo exemplo 

a situação que se verificou em Lisboa. O Terreiro do Paço sofreu esta intervenção, ganhando uma nova 

identidade durante um período de tempo (que não foi definido à partida). O local foi vivido de uma maneira  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Leonel Moura –artista plástico português, que se tem destacado pelo seu trabalho em robótica e inteligência artificial, bem como pelo 
seu interesse no conceito das cidades criativas. 
8 in jornal Público (Online), Terreiro do Paço acolhe 45 ‘jardins portáteis’ de oliveiras, 21.04.2009.  
9 Inaugurados os “Jardins Portáteis”, de Leonel Moura, junto ao Cais das Colunas, 24.04.2009, Câmara Municipal de Lisboa.  

Figura 18 - Módulo amovível 
em  vermelho 
Fonte: Autora, 2011 

Figura 19 - Jardins Portáteis, Fonte: Autora, 2011 
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diferente à que habitualmente se verifica. Caracterizado como um local de passagem e contemplação, passou 

nesse período a um local de passagem, contemplação e estadia.  

A posterior transferência deste projeto, devolve ao Terreiro do Paço a sua identidade inicial e permite a 

aquisição de uma nova identidade, mesmo que temporária, ao Cais do Sodré, o novo local escolhido para a 

criação de Leonel Moura. O Cais, caracterizado como um nó de distribuição de tráfego e um grande ponto de 

interface urbana, tende assim a adquirir o fator de permanência e contemplação nesta área da cidade. 

 

 

 

3.5.3. ESPAÇOS RESIDUAIS 
 
Esta tipologia incide sobretudo, e como o próprio nome indica, em espaços abandonados, vazios ou sem 

funções e que foram excluídos do projeto de planeamento de uma urbanização. São estes, espaços que 

requerem a atenção das entidades competentes, tratando-se muitas vezes de espaços do domínio público. O 

interesse recai tanto pela parte das comunidades como dos organismos locais, uma vez que são lugares cujas 

potencialidades estão ainda por explorar. Se por um lado, as comunidades gostam de ver a envolvente onde 

habitam bem ordenada, funcional, esteticamente apelativa e confortável, as autarquias como entidades que 

trabalham para satisfazer as necessidades e que lutam pelo bem-estar da população, também têm interesse em 

que surja uma solução viável em termos económicos e sustentáveis.  

Desta maneira, reúnem-se condições para que estes espaços sejam trabalhados pelas comunidades de acordo 

com as necessidades locais, respeito pelo ambiente, sustentabilidade e vontades da população local.  

Pretende-se com estas intervenções, assegurar a vivência do espaço e integrá-lo na estrutura ecológica da 

cidade, emergindo a hipótese de tornar permanente essa situação temporária. Tal será possível, se forem 

respeitadas as medidas implementadas pelos instrumentos de planeamento territorial (PROT’s, PDM’s, PU’s e 

PP’s) do município em questão, se não surgirem outras prioridades para esse mesmo espaço e se a aceitação 

do projeto, pela população, for positiva. 

 

Figura 20 - Jardins Portáteis no Terreiro do Paço 
Fonte: 
http://experienciasdebicicleta.blogspot.com/2009_
04_01_archive.html 

Figura 21: Jardins Portáteis no Cais do Sodré 
Fonte: Autora, 2011 
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O exemplo que se segue, é um projeto muito bem pensado e idealizado, que teve em atenção uma série de 

fatores tais como: as razões que levaram a realizar este tipo de projetos, os seus benefícios, a quem se dirige, 

quais as prioridades, identificação das potencialidades, reconhecimento dos constrangimentos, conhecimento 

de potenciais investidores e como fazer a divulgação. Surge deste modo, um projeto muito completo, 

apresentando todos os fatores e condicionantes que caracterizam esta tipologia. 

 
 
TEMPORARY GREENING – GLASGOW, ESCÓCIA10 
 
Glasgow apresenta já, um histórico de iniciativas relativas à recuperação de espaços vazios ou degradados e 

conta com a realização de estudos e propostas muito bem delineadas. As áreas de intervenção mais suscetíveis 

a transformações são áreas adjacentes a casas ou comunidades. 

O entusiasmo por estes projetos tem vindo a crescer devido às rápidas transformações económicas, à ambição 

de Glasgow se tornar num destino turístico de excelência e aos preparativos que decorrem para os jogos 

‘Commonwealth’11 de 2014.  

O concelho de Glasgow tem vindo assim a realizar vários trabalhos com os proprietários dos terrenos em 

questão, sendo mais notórios os projetos de jardins comunitários e de lotes temporárias – porções de terra 

cedida pelo governo com finalidade de cultivo organizado. 

São vários os aspetos vantajosos que se tiram deste tipo de projetos: asseguram a qualidade do espaço, 

promovem a saúde e bem-estar, contribuem para o desenvolvimento e bom ambiente das crianças, promovem 

a biodiversidade, promovem a educação e instrução, encorajam o investimento e atividade económica, 

procuram trabalhar para atenuar as alterações climáticas, respeitam a drenagem e cursos de água naturais, 

permitem ensaios de baixo custo e oferecem benefícios sociais. 

Trata-se de um tipo de intervenção dirigida ao sector privado, às comunidades e associações de caridade, 

organizações ambientais e serviços do concelho de Glasgow. Ainda em fase de planeamento são delineadas as 

prioridades sendo a primeira relativa à duração do projeto, quanto tempo deverá este permanecer ativo. Ainda 

neste sentido, elaboram-se planos de contingência para o caso de períodos de maior ou menor duração. 

Revelam-se ainda outras prioridades como: identificar áreas que sofram de impactos negativos e qual a 

natureza desses impactos; identificar as áreas destinadas para lotes, jardins comunitários ou outras empresas 

sociais que possam beneficiar dos terrenos com usos temporários de carácter público ou privado; Identificar as 

partes interessadas para entregar a solução e os recursos necessários à realização do projeto; identificar as 

áreas onde o ‘Temporary Greening’ possa intervir, de modo a torná-las em espaços atrativos pelos quais as 

empresas de construção imobiliária se interessem assim que a economia recuperar. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Informação disponível em: www.glasgow.gov.uk  
11 Jogos Commonwealth – Competição multi-nacional e multi-desportiva com inicio em 1930, realizada de quatro em quatro anos por 
organizações da Commonwealth. A Commonwealth caracteriza-se por uma organização intergovernamental composta por países com 
diversas origens sociais, políticas e económicas, vistos como iguais em status, integrando 54 países membros independentes. Disponível 
em: http://www.thecommonwealth.org/  
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No que diz respeito aos usos potenciais destes espaços, destacam-se algumas possibilidades: trabalhar a terra 

a nível de nivelamento e enriquecimento com posterior manutenção; fazer reciclagem de desperdícios de 

materiais inorgânicos com sistemas variados; criar lotes ou jardins comunitários; criar jardins de mercado; 

desenvolver uma drenagem sustentável provisória nos terrenos; utilizar estes espaços como viveiros 

temporários que forneçam plantas para outros projetos; fazer compostagem para outros usos; plantar árvores 

para fixação de carbono, aumento da biodiversidade ou outras iniciativas ecológicas. 

Depois destas opções reflete-se sobre os possíveis constrangimentos e são levantadas as seguintes questões: 

- Está o local à espera de uma futura intervenção já delineada e quando será essa intervenção?  

- Está o local destinado a ser espaço verde ou local de construções habitacionais? 

- Como é que a área se insere na estratégia da rede de espaços verdes? 

- Há garantias de acesso público? 

- Existem licenças para os utentes? 

- Utilizam-se as condições anteriores de planeamento? 

- Como se relaciona o local com a sua envolvente? 

- As áreas adjacentes vão mudar? 

- Existem problemas das condições ou contaminação dos solos? 

- A localização das canalizações e linhas de eletricidade subterrâneas implementadas no local. 

- A previa existência de espécies e ninhos podem condicionar a maneira de realizar o projeto e quando o 

realizar. 

- Quais as medidas a implementar para não existirem comportamentos antissociais relativos aos locais 

de intervenção? 

Dadas as condições que se reúnem e os benefícios possíveis, as entidades locais, regionais e nacionais que já 

contam com considerável experiência e conhecimento, iniciaram projetos que garantem fundos monetários e a 

comissão florestal da Escócia já pensa em elaborar um plano estrutural de plantação de árvores em potenciais 

locais, dependendo no entanto das circunstâncias e tempos necessários. 

O aspecto fulcral para a promoção destes eventos requer das entidades participantes, o conhecimento da 

temporaneidade dos projetos. 

 

GUERRILLA GARDENING 
 

O conceito de Guerrilla Gardening surge como um movimento de intervenção pública. O objetivo principal parte 

da ocupação e apropriação de territórios, com plantas.  

A dinâmica deste conceito consiste em reunir um grupo de pessoas conhecidas ou desconhecidas que 

intervenham em espaços abandonados ou negligenciados em meio urbano, combinando uma estratégia ou 

fazendo um plano simples de intervenção. São feitas plantações em tempos muito limitados sem o  
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conhecimento das autoridades locais. Dada esta condição, grande parte destas operações são realizadas à 

noite ou em espaços pouco movimentados, a fim de evitar problemas. 

Pelo facto de se tratar de intervenções em propriedades alheias, a sua duração não é conhecida à partida. 

Trata-se de uma decisão que está no poder do proprietário e das entidades municipais.    

O intuito destas intervenções têm, desde a sua concepção, uma ideia fundamentada. Geralmente a realização 

destes projetos surge pelo facto de se identificarem áreas cujo potencial se encontra subaproveitado ou por se 

verificar uma falta de manutenção e consequente degradação. No entanto também podem surgir por meio de se 

expor um princípio, ideia ou crítica perante a sociedade. 

 

Este tipo de jardins temporários, já percorre o planeta inteiro, sendo um movimento em constante crescimento. 

Identificam-se organizações ou grupos que fazem destas intervenções um quotidiano e ainda pessoas que 

individualmente, motivadas pela ideia e a título de curiosidade experimentam fazer a sua própria intervenção em 

locais de menores dimensões. 

Richard Reynolds tem vindo a ser reconhecido internacionalmente pela sua dedicação a projetos desta 

envergadura. A internet tem sido um dos meios escolhidos para divulgar esta ideia, com a criação do blog 

GuerrillaGardening.org, onde expõe vários dos seus trabalhos e onde partilha com outras organizações, as 

várias experiências e intervenções que ocorrem por todo o mundo. Richard Reynolds conta ainda com a 

publicação do seu livro ‘On Guerrilla Gardening’ onde esclarece o conceito de Guerrilla gardening e explica 

como o colocar em ação. O autor reuniu informação com a ajuda de outras organizações de trinta países 

diferentes e conta como se deve proceder: o que plantar, como lidar com as condições ambientais adversas e 

como usar a propaganda para ganhar apoios e patrocínios.  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 – Exemplos de execução de projetos de guerrilla gardening 
Fonte: GuerrillaGardening.org 
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3.5.4. ESPAÇOS COM PLANEAMENTO PREVISTO 
 

Estes espaços são áreas cujo futuro já está programado mas que só sofrerão intervenções quando se reunirem 

todas as condições necessárias para tal.  

No sentido de optimização desses espaços, criam-se oportunidades para desenvolver projetos que não 

prejudiquem, mas que pelo contrário beneficiem tanto os proprietários desses terrenos como a população 

envolvente.  

Têm-se como objectivos principais a melhoria da qualidade estética e ambiental e consequente melhoria de vida 

da população.  

As maiores dificuldades verificam-se a nível burocrático e preocupações legais aquando da chegada a um 

acordo por ambas as partes, já que são os proprietários que correm maiores riscos neste tipo de propostas. 

 

URBAN AGRICULTURALIST– SAN FRANCISCO, EUA 
	  
O Urban Agriculturalist é um conceito que consiste na utilização de terras existentes na cidade e subúrbios para 

fins agrícolas. 

Em São Francisco, a existência de vários lotes vazios no meio da baixa da cidade é notória, tratando-se de 

áreas de domínio privado, cujos proprietários se encontram envolvidos em longos processos de obtenção de 

licenças.  

Surge, neste contexto, a associação de permacultura12 de São Francisco, liderada por Kevin Bayuk, que tem 

como objetivos tirar proveito das potencialidades desses terrenos que se encontram sem utilização, criando 

jardins de carácter temporário e com inquilinos/arrendatários em constante substituição. Normalmente o jardim 

com arrendatário, pressupõe a existência de um pagamento para a utilização do espaço. É nesse aspeto que a 

associação de permacultura de São Francisco se diferencia, sendo proposto a utilização do espaço sem 

qualquer pagamento, enquanto o projeto do futuro espaço não entra em vigor. Ambas as partes ganham: a 

associação explora o espaço do modo que quer (produção hortícola) sem qualquer custo de arrendamento e o 

proprietário poupa esforços e preocupações com a manutenção do espaço, podendo até beneficiar de uma 

valorização do terreno. Quando a data de desenvolvimento das futuras obras se aproxima, a associação tem 

dez dias para desmanchar o jardim e devolver o terreno ao proprietário.  

Os produtos cultivados nestas áreas têm como destino bancos alimentares, associações que se dedicam à sopa 

dos pobres e a residentes da área. Algumas das colheitas, por vezes, são vendidas ao mercado agrícola de 

modo a reduzir os gastos iniciais. 

Apesar dos entraves legais, os participantes acreditam que a ideia é entusiasmante e lógica na sua totalidade 

(MELNICK, 2008). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Permacultura – “Paisagens conscientemente desenhadas que produzem padrões e relações encontradas na natureza e que, ao 
mesmo tempo, produzem alimentos, fibras e energia em abundância e suficientes para promover as necessidades locais” in Os 
Fundamentos da Permacultura,, p.3 
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OPEN SPACE TEMPORÁRIO – BERLIM, ALEMANHA 
 
Este projeto foi realizado, no âmbito de um concurso ocorrido em 

2006 para a ocupação temporária do espaço onde esteve 

inserido o Palácio da República, em Berlim, encerrado pela 

presença de amianto e demolido recentemente para dar lugar ao 

novo Fórum Humboldt – destinado à cultura e à ciência. Os 

autores do projeto, de nacionalidade alemã, ganharam o 

primeiro prémio e tiveram a oportunidade de o ver realizado 

entre 2008 e 2009. 

Esta intervenção caracteriza-se pela utilização de materiais de 

construção e processos com carácter transitório, que conferiram um aspeto frágil às estruturas flutuantes 

apresentadas. Os passadiços de madeira ai impostos traduzem-se em linhas dinâmicas que atravessam todo o 

espaço do antigo palácio com a finalidade de transmitir o motivo principal: o passar do tempo. 

Durante um curto período de tempo a extensa área 

de 50.000 m2, esteve aberta ao público e foi 

possível o seu atravessamento pelos passadiços 

estabelecidos de forma rítmica sobre o espaço. 

Debaixo desses passadiços estiveram expostos 

vestígios arqueológicos, em trabalhos de 

escavação. Nesse tempo, proporcionaram-se 

sensações de descoberta e curiosidade sobre o que deveria estar oculto,  interação entre visitantes e população 

local e eventos culturais (PAISEA, 2009). 

 
 

3.5.5. FESTIVAIS 
 

“[…] a narrativa bíblica consentiu a aporia entre a perfeição dos jardins de Éden e a efemeridade da flor. Que 

género de criação é esta que produz uma paradigmática logo a permitir o seu estiolamento? A efemeridade 

significa aqui a possibilidade de uma renovação constante dos jardins, no espaço e no tempo. […] Cultivar 

jardins efémeros significa abrir o máximo de possibilidades das potencialidades da natureza e da imaginação 

humana.”13 

 

Os festivais de jardins temporários, já são atualmente, um acontecimento anual em vários países de todo o 

mundo.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 http://festivaldejardins.cm-pontedelima.pt/pt/index.htm  

Figura 24 – Fotomontagem do projeto proposto 
Fonte: Paisea, Junho, 2009 

Figura 23 – Local de intervenção do  Open space 
temporário 
Fonte: Paisea, Junho, 2009 
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Este conceito, iniciado na década de 90, tem como principais objectivos apresentar ideias inovadoras na 

composição da paisagem, através de materiais inertes e vegetais, que combinados resultam num espaço ao 

qual chamamos jardim, mesmo que utópico. A diversidade, criatividade e qualidade dos projetos contribuem 

assim para um novo impulso à arte de jardins, dando a conhecer novos talentos profissionais relacionados com 

a área (arquitetos paisagistas, pintores, escultores, designers, jardineiros, arquitetos, etc.). 

Outro objectivo, de carácter mais indireto, consiste na promoção do município ou região. 

Estes festivais pretendem ainda, do ponto de vista do público, ser apelativos bem como dar um contributo 

pedagógico, de mobilização e sensibilização da população, despertando para os problemas ambientais e 

temáticas atuais. Estes jardins não devem ser indiferentes, mas pelo contrário, despertar a curiosidade do 

observador: devem questionar, provocar e ao mesmo tempo ser visualmente atrativos. 

A dinâmica dos festivais consiste em propor um tema diferente todos os anos, seguindo-se uma seleção dos 

projetos com maior potencial (tendo em conta uma série de aspectos avaliados pelos júris). Após essa seleção, 

dá-se início à construção de cada jardim, e por fim é aberto ao público para apreciação. 

 

Para uma melhor compreensão, serão abordados três modelos exemplares que demonstram o sucesso que é 

este tipo de jardins temporários. São eles: Festival de Jardins de Chaumont em França – pioneiro neste 

conceito; Jardins de Métis – sucesso a nível mundial; Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima em 

Portugal – como exemplo de identidade nacional, o qual será abordado de uma forma mais aprofundada. 

 

É ainda de referir que o Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima em conjunto com o Festival de 

Chaumont e o Festival de Kamptal (Áustria), integram a Rede Europeia de Festivais de Jardins. O projeto, 

sustentado pelo programa Leader14, tem por objectivo a promoção e divulgação, a troca de experiências, visitas 

de estudo e parcerias. 

 

FESTIVAL DE JARDINS DE CHAUMONT – FRANÇA15 

 
O Festival de Jardins de Chaumont, localizado no parque do Castelo de Chaumont-sur-Loire no Vale do Loire, e 

organizado pelo ‘Conservatoire International des Parcs et Jardins e du Paysage’, conta já com 20 edições, 

sendo pioneiro neste conceito e é hoje reconhecido internacionalmente como um dos principais atrativos do 

Vale do Loire, visitado por dezenas de milhares de pessoas que contribuem, para além da manutenção dos 

jardins e castelo de Chaumont, para toda a reativação da economia local.  

Ao longo destas 20 edições, foram já concebidos cerca de 500 jardins, sendo o espaço dividido em 24 áreas 

onde são instalados os vários projetos. Como exemplos de temáticas já apresentadas temos: “Prazer”, “Água!, 

Só Água!” “Liberdade!”,  “Caos, Ordem e desordem no jardim”, “Jardins de cor”. Em 2011, contou-se com o  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Programa Leader – Ligação Entre Acções de Desenvolvimento da Economia Rural 
15 Informação disponível em: http://www.domaine-chaumont.fr 
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tema; “Jardins de Futuro ou a Arte da Biodiversidade Feliz”. São jardins que conduzem à aprendizagem, à 

investigação e inovação científica e artística com a exposição de ideias e materiais inovadores. 

Recentemente foi atribuído o certificado “Jardins Remarquables” (Jardins Notáveis) ao festival e irá ainda este 

ano receber o certificado de “Arbres Remarquables” (Árvores Notáveis) pelos cedros que ornamentam o parque 

da herdade. 

 

JARDINS DE MÉTIS – CANADÁ16 

 
O Festival Internacional de Jardins é considerado um dos mais importantes eventos deste tipo na América do 

Norte e é um dos maiores festivais de jardins anuais do mundo. Acontece todos os anos, desde 2000 e já conta 

com 110 jardins criados por mais de 220 artistas de 15 países. Ao fim de onze edições, o número de visitantes 

já atingiu os 900.000.  

Este festival é apresentado como “um fórum único para inovação e experimentação, e um exemplo excepcional 

como rampa de lançamento de carreira para profissionais de diversas áreas. Oferece um rendez-vous anual 

para admiradores de jardins contemporâneos e design, bem como exibe um espaço único para os envolvidos na 

renovação desta forma de arte. Este evento turístico e artístico também possibilita a descoberta de novos 

espaços inspiradores reunindo um conjunto de artes visuais, arquitetura, design, paisagem e ambiente.”17 

A disposição dos jardins faz-se ao longo de dois eixos perpendiculares, separados por uma cortina de árvores. 

Um dos eixos é definido por uma grelha geométrica rectangular, tendo cada rectângulo uma dimensão de 

10mx20m, o outro consiste num conjunto de jardins de formas irregulares e variáveis em tamanho. 

 
Este festival tem vindo a apadrinhar a criação de eventos deste tipo por todo o Canadá. A adesão ao festival 

tem sido notória e a imprensa tem estado sempre presente. Este festival oferece oportunidades únicas aos 

participantes, tendo já sido registadas as participações de mais de mil designers de trinta países diferentes. 

Desde 2010, este festival introduziu o conceito de “cidades convidadas” que consiste em cada ano convidar 

uma cidade, no sentido de expor as culturas criativas das cidades de hoje. Em 2010 foi Berlim, e em 2011 é 

Nova York a cidade escolhida. 

A contribuição para a promoção internacional da região do Quebec, valeu já um prémio Hector-Fabre oferecido 

em 2007 pelo Ministério das Relações Internacionais do Quebec à Fundação dos Jardins de Métis. 

 

 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Informação disponível em: www.RedfordGardens.com 
17 in www.RefordGardens.com	  
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINS – PONTE DE LIMA, PORTUGAL18 
 
Em Portugal também já acontece anualmente o Festival de Jardins Internacionais, em Ponte de Lima, entre a 

última sexta-feira de Maio e 30 de Outubro. 

 

Iniciado em 2005, e sendo o único a nível nacional, é um evento que tem vindo a ganhar visibilidade e 

consequentemente a aumentar o número de visitas, de ano para ano. 

Ao escolher Ponte de Lima, segundo a organização do festival, “reconhece-se que o específico espaço limiano 

tem capacidade para interpelar e liderar as gentes da nossa época, precisamente através de uma das mais 

persistentes artes da humanidade. [...] as Terras de Ponte de Lima têm condições propícias à realização deste 

Festival, isto é, à versatilidade diferenciadora que a Natureza e a imaginação humana têm para as infindáveis e 

renovadas manifestações das formas e das cores.”19 

Seguindo o modelo do Festival de Chaumont, o Festival de Ponte de Lima, tem como objectivos dar a conhecer 

o concelho de Ponte de Lima e contribuir para a sensibilização da população, a nível local, nacional e 

internacional, no que diz respeito à arte de jardins e aos problemas ambientais da atualidade. Ainda neste 

sentido, este evento pretende dar um contributo pedagógico sobretudo às camadas mais jovens e verificar-se 

também uma atração cultural. 

“Gostaríamos que, além de um espaço vanguardista e de criação artística, também o Festival seja um autêntico 

manual vivo de educação ambiental.”20 

 
Em termos de sustentabilidade, a reciclagem constitui uma das grandes preocupações deste evento na 

construção dos jardins. Existe portanto, o cuidado de reaproveitamento de estruturas e de reutilização de 

materiais sempre que possível, evitando assim desperdícios e gastos desnecessários num próximo festival.  

 
O recinto do festival apresenta uma envolvente muito rica. A sua proximidade com o rio Lima e ligação visual 

com o centro histórico de Ponte de Lima, são factores que em tudo privilegiam o festival em si.  Além disso, há 

espaço para o recreio e contemplação, proporcionada pela existência de relvados e infraestruturas – piscinas, 

bar e restaurante – sendo estas complementares ao festival. 

O espaço do festival organiza-se em doze compartimentos com dimensões que variam entre 150m2 a 200m2, 

nos quais se realizam os jardins temporários com renovação anual. Apenas o jardim com mais votos obtidos 

pelos visitantes, é preservado até ao festival do ano seguinte.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Informação disponível em: www.festivaldejardins.cm-pontedelima.pt 
19 http://festivaldejardins.cm-pontedelima.pt/pt/index.htm 
20 Idem 
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Todos os anos, a criação de doze jardins efémeros escolhidos por um júri qualificado, permite a renovação do 

Festival. A arte de inovar, a criatividade e imaginação são factores preponderantes na decisão do júri.  

O júri, composto por cinco elementos convidados, é preferencialmente constituído por profissionais ligados a 

áreas como: Arquitetura Paisagista, Jardinagem ou Espaços Verdes; Ciências da Terra, Silvicultura, Botânica ou 

Horticultura; Arquitetura ou Design; Artes Plásticas.21  

É o seu trabalho criterioso e metódico que permite “definir o conjunto de propostas consideradas de mais alto 

interesse para a percepção da temática a divulgar, tendo em conta factores como a criatividade, a originalidade, 

a exequibilidade, o custo, a manutenção, a inovação, a aplicação de novas técnicas, a componente pedagógica, 

entre outros itens que estejam presentes até à decisão final.” Assim o caracteriza, a direção do festival. 

 

Para que este festival continue a ser possível, os patrocínios são de extrema importância. A organização 

procura, desta maneira, sensibilizar as diferentes firmas 

construtoras de jardins e viveiristas a participar com materiais ou 

com financiamento, a troco de publicidade. Cada jardim conta com 

uma ajuda financeira ou de fornecimento de materiais e plantas até 

um máximo de 10000€, caso os proponentes não tenham optado 

por patrocinador próprio.22 

Avaliando a evolução deste projeto que já conta com 6 anos de 

existência, pode-se dizer que este constitui um enorme sucesso. A 

divulgação e promoção deste evento, através de um website, 

visitas de estudo, parcerias e encontros, são a razão de grande 

parte desse sucesso.  

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Informação retirada do artigo 4º do Regulamento do Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima 
22	  Informação retirada do ponto 4. do artigo 12º do Regulamento do Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima	  

Figura 25 – Recinto do Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima 
Fonte: http://festivaldejardins.cm-pontedelima.pt/pt/index.htm 

Sem escala 

Gráfico 1 – Número de visitas registadas entre 
2005 e 2008 
Fonte:http://www.festivaldejardins.cm-
pontedelima.pt/pt/index.php?pagina=festival2011 
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De ano para ano, a quantidade de visitas tem vindo sempre a crescer.  Na primeira edição do festival foram 

registados 60000 visitantes e em 2010 atingiu-se os 100000.  

 

Em 2010, o Festival Internacional de Ponte de Lima, foi um dos 5 projetos escolhidos na categoria Norte Criativo 

no âmbito dos Prémios Norte – iniciativa conjunta da Comissão e Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte e do Jornal de Notícias.  

 

 

 

 

Figura 26 – “Jardim dos Quatro Elementos - O Fogo”, 2005 
Fonte: http://www.festivaldejardins.cm-pontedelima.pt/2005/pt/ 
	  

Figura 28 – “Hiperbolização”, 2007 
Fonte: http://www.festivaldejardins.cm-pontedelima.pt/2007/pt/ 
	  

Figura 30 – “Jardim Caleidoscópio”, 2009 
Fonte: http://www.festivaldejardins.cm-pontedelima.pt/2009/pt/ 
	  

Figura 31 – “Terramoto”, 2010 
Fonte: http://www.festivaldejardins.cm-pontedelima.pt/2010/pt/ 
	  

Figura 27 – “Jardim da Individualidade”, 2006 
Fonte: http://www.festivaldejardins.cm-pontedelima.pt/2006/pt/ 
	  

Figura 29 – “Energia das Laranjeiras”, 2008 
Fonte: http://www.festivaldejardins.cm-pontedelima.pt/2008/pt/ 
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2.5.6. SÍNTESE 
 

Após a exposição dos exemplos acima evidenciados, pretende-se neste ponto, em conjunto com todos os 

factores inerentes aos jardins temporários, relacionar de modo mais simplificado e direto, as tipologias com as 

várias componentes que os caracterizam.  

Segue-se neste sentido, um quadro síntese:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Síntese das características de jardins temporários 

Reduzido

Elevado

Sem relevância sr

Não Aplicável na

Variável var.
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Quadro 2 – Síntese das características de jardins temporários (Continuação) 

PA
R

TI
C

IP
AÇ

ÃO
 A

TI
VA

 D
A 

PO
PU

LA
Ç

ÃO

C
O

N
C

EP
Ç

ÃO
 D

E 
ES

PA
Ç

O
S 

SO
C

IA
IS

 E
 

FU
N

C
IO

N
AI

S

IN
TE

G
R

AÇ
ÃO

 S
O

C
IA

L

IN
TE

G
R

AÇ
ÃO

 N
O

 
M

ER
C

AD
O

 D
E 

TR
AB

AL
H

O

PR
O

G
R

ES
SÃ

O
 D

E 
C

AR
R

EI
R

A

Q
U

AL
ID

AD
E 

ES
TÉ

TI
C

A 
D

A 
PA

IS
AG

EM

N
O

VA
 ID

EN
TI

D
AD

E 
D

O
 

ES
PA

Ç
O

R
EU

LT
IL

IZ
AÇ

ÃO
 D

E 
M

AT
ER

IA
IS

G
ES

TÃ
O

 D
E 

M
AT

ER
IA

IS

G
ES

TÃ
O

 D
E 

ÁG
U

A

G
ES

TÃ
O

 D
O

 S
O

LO

BI
O

D
IV

ER
SI

D
AD

E

EN
ER

G
IA

S 
R

EN
O

VÁ
VE

IS

M
AN

U
TE

N
Ç

ÃO
 R

ED
U

ZI
D

A

TU
R

IS
M

O
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x x x x x _ x x x var. var. x

x x x sr sr _ x x x x
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Após a leitura deste quadro podemos concluir que: 

- A grande maioria dos jardins deste carácter é idealizada para vazios urbanos; 

- Existe grande concordância com todas as tipologias, em relação aos objetivos ambientais e sociais que 

se pretendem alcançar, merecendo especial destaque: 

o a melhoria do ambiente urbano;  

o a diminuição da poluição; 

o a participação ativa da população  

o a concepção de espaços sociais e funcionais. 

- O jardim temporário surge efetivamente com um propósito muito acentuado, o de explorar as 

potencialidades de espaços obsoletos e negligenciados, e ainda de explorar a criatividade e vontades 

da população para futuramente serem parte integrante do plano da cidade.  

- É reconhecida a sustentabilidade destas intervenções pelo seu carácter temporário e consequente 

necessidade reduzida de recursos, à qual se aplica de maneira eficaz a regra dos três R’s (Reciclar, 

Reduzir, Reutilizar). 

- A tipologia de espaços com planeamento previsto, é a que apresenta maiores diferenças entre os 

projetos que nela se incluem. 

- Destacam-se os festivais de jardins como uma tipologia que segue uma matriz diferente.  

- A especificidade e as características tão próprias de cada intervenção tornam difícil a caracterização 

homogénea de cada tipologia. 
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3.6. O PAPEL DO ARQUITETO PAISAGISTA NA ELABORAÇÃO DE JARDINS TEMPORÁRIOS  

 

“Ao arquitecto paisagista, compete o papel de criar, em qualquer paisagem que é o suporte das comunidades 
humanas, a melhor forma de considerar e desenvolver os seus valores culturais e recursos biofísicos. Para isso, 
há que considerar, no plano, a síntese dos pontos de vista culturais, económicos, técnicos e biológicos. O 
arquitecto paisagista, tendo “ o Homem como centro de todas as mudanças”, terá de ordenar as diferentes 
formas de vida autónomas, na sua essência biológica, sujeitas a uma evolução pré concebida e cíclica no 
tempo.” 

Gonçalo Ribeiro Telles 

 
O papel do arquiteto paisagista consiste em estudar e planear a paisagem tendo em consideração os aspetos 

biofísicos , estéticos, sociais, económicos e culturais, como refere Gonçalo Ribeiro Teles. 

As suas intervenções nos vários locais, de carácter rural ou urbano, são portanto acompanhadas de uma 

análise exigente, tendo em consideração a natureza da intervenção, os seus objetivos e as condições 

monetárias inerentes a ela. No seguimento da análise, deve-se, numa fase posterior, dar atenção à qualidade 

estética do projeto e empenhar-se na criação e manutenção de um ambiente físico atraente e sustentável.  

 

No contexto do jardim temporário, a colaboração do arquiteto paisagista revela-se importante.  

Partindo do conhecimento de que as intervenções desta índole se referem maioritariamente à revitalização de 

vazios urbanos e sendo eles ‘palcos’ propícios, por natureza, à realização de arte urbana das mais variadas 

formas e com os demais intervenientes, o correto planeamento desse espaço torna-se necessário, uma vez que 

além de aumentar as potencialidades do espaço contribui para a viabilidade de toda a estrutura urbanística e 

paisagística da cidade.  

Normalmente, o trabalho do arquiteto paisagista é feito integrando uma equipa multidisciplinar, na qual se 

incluem artistas plásticos, arquitetos, engenheiros, arqueólogos, jardineiros, pedreiros, canalizadores, 

calceteiros e tantos outros especialistas que se relacionem com o projeto. No caso do jardim temporário, o 

arquiteto paisagista dever-se-á integrar em equipas cujos principais atores são artistas plásticos, arquitetos e 

população local, dada a simplicidade projetual. Ora, os conhecimentos que estes intervenientes têm, não 

abrangem todas as noções necessárias à implantação de um projeto com o carácter de jardim temporário no 

sentido de atingir o máximo de eficácia enquanto projeto paisagístico. É aí que o papel do arquiteto paisagista 

se torna indispensável, uma vez que ele identifica e desenvolve soluções adequadas quanto à qualidade e à 

utilização do ambiente urbano. No seguimento deste raciocínio, o arquiteto paisagista mostra-se ainda apto para 

a realização de diagnósticos em relação aos vazios urbanos que se encontram na cidade, sendo capaz de 

desenvolver estratégias de integração e perspetivar futuros usos desses mesmos espaços, que como já foi dito, 

abrem portas para novos projetos de carácter reversível.  

O arquiteto paisagista tem então o dever de fazer o levantamento de todas as características inerentes ao local,  
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nomeadamente, os elementos naturais (clima, relevo, solo, água, seres vivos), elementos culturais (hábitos, 

interesses, organização social) e de avaliar os efeitos e a utilidade do projeto. Tem ainda a responsabilidade de 

conciliar os recursos disponíveis com a execução do projeto, de maneira a que o conceito seja absorvido pelo 

público-alvo, com uma fácil leitura do espaço. 

 

O papel do arquiteto paisagista não pretende ser dominante na realização do projeto de um jardim temporário, 

mas sim influente na tomada de decisões relativas ao espaço biofísico, contexto cultural, enquadramento 

paisagístico e conciliação de ideias, sendo a sua intervenção vista como um fator benéfico para a 

implementação de projetos sustentáveis.   

 

 

2.7. PERSPETIVAS DE FUTURO 

 
A realização de intervenções na cidade com carácter temporário, abre naturalmente portas para uma eventual 

alteração da sua condição. Quer-se dizer com esta afirmação, que se podem avaliar diferentes cenários para o 

futuro destas intervenções uma vez que o efeito de um projeto pode ser diferente de local para local. 

A concretização de projetos temporários levanta à partida a questão da aceitação do público a quem se dirige. A 

possibilidade de se verificar um espaço bem sucedido é tão grande quanto a possibilidade de se verificar um 

fracasso. Essa ocorrência poderá ser posta numa equação onde o factor ‘duração’ tem de ser bem estudado. 

Neste sentido, o projeto Urban Catalyst23 (realizado entre 2001 e 2003) expõe diferentes cenários que podem 

ser aplicados ao conceito de jardim temporário utilizando as tipologias ‘Stand In’, ‘Impulse’, ‘Consolidation’, 

‘Coexistence’ , ‘Parasite’, ‘Subversion’, ‘Pioneer’ e ‘Displacement’.  

 

Os seguintes gráficos são a leitura dos diversos cenários, representado a cinzento os usos permanentes e a 

vermelho os usos temporários.  

 
a) Stand In – O uso temporário não tem efeito sobre o local, sendo imposto no terreno apenas pelo 

espaço de tempo disponível.	   
 
 
 
 
 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23Urban Catalyst, Strategies for temporary uses – potential for development of urban residual areas in European metropolises, estratos 
das pp. 14 e 15. 
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Gráfico 2 – Stand In  
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b) Impulse – O uso temporário dá um impulso para o futuro desenvolvimento do local . 

 

 
 

 
 

 

 
c) Consolidation – O uso temporário estabelece-se no local e é transformado num uso permanente.  

 
 
 

 

 

 
d) Coexistence – O uso temporário continua a existir (a uma escala menor) mesmo depois de se impor 

um uso permanente no local. 

 

 

 

 

 

 
e) Parasite – O uso temporário é desenvolvido independentemente da existência de usos permanentes e 

tira benefícios das potencialidades existentes e disponibilidade de espaço. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

f) Subversion – O uso temporário interrompe a existência de um uso permanente (instituição), ocupando 

o local como uma ação política. Mesmo sendo um tipo de ocupação de duração muito limitada, dá-se 

uma alteração da própria instituição.  

 

 

 
 
 
 

Tempo 

At
ivi

da
de

 

Gráfico 3 – Impulse  
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Gráfico 4 – Consolidation 
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Gráfico 7 – Subversion 
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g) Pioneer – O uso temporário é o primeiro uso ‘urbano’ que ocorre nesse espaço, estabelecendo-se um 

plano, do qual pode resultar a permanência desse uso.  
 

 

 

 

 

 
 

h) Displacement – Uma instituição permanente é desativada por um limite de tempo e durante esse tempo 

implementa-se um uso temporário. 
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Gráfico 8 – Pioneer 

Gráfico 9 – Displacement 
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4.     CASO DE ESTUDO – AVENIDA 24 DE JULHO, LISBOA 
 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 

 
4.1.1. LOCALIZAÇÃO  

 

A Avenida 24 de Julho localiza-se no sistema húmido da frente ribeirinha de Lisboa e tem uma extensão 

aproximada de 2750 metros, encontrando os seus limites a oriente pelo Cais do Sodré e a ocidente pela Rua de 

Cascais e pela Rua João de Oliveira Miguéns, em Alcântara.  

 

 
4.1.2. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO URBANÍSTICA 

 

Por volta de 1850, numa época em que surge a cidade industrial e que se dão grandes transformações nas 

cidades europeias a nível urbanístico, nasce em Lisboa o desejo de uma reestruturação urbanística, 

influenciada pelo modelo haussmaniano24 que vigorava 

em Paris. Esse modelo visava a transformação das 

ruas estreitas e insalubres em espaçosos boulevards, 

na substituição da malha urbana irregular por 

desenhos geométricos, na articulação do sistema viário 

com a rede de caminhos de ferro, no melhoramento  

dos espaços verdes da cidade, redes de água e de esgotos, servindo de exemplo para muitas cidades 

europeias (BARATA, 2009).    

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 O Barão Haussmann (1809-1891) nomeado para Perfeito do Sena, planeou e cuidou de Paris durante 17 anos. Incumbido por 
Napoleão III de modernizar a cidade, Haussmann modificou e criou parques parisienses, construiu diversos edifícios públicos, melhorou 
o sistema de distribuição de água e criou a grande rede de esgotos da cidade.  Em 1870 demite-se do cargo, depois dos protestos que 
se fizeram sentir devido às despesas resultantes de todas as suas obras (BARATA, 2009). 

Figura 33 – Expansão territorial de Lisboa entre 1750 e 1850 
Fonte: Atlas da Área Metropolitana de Lisboa (2003), p. 22 
 

Figura 32 – Fotografia aérea sobre a atual Avenida 24 de Julho 
Fonte: Google Earth, 2011; Autora, 2011 
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Apesar das vontades, as carências financeiras impediam que o governo avançasse com os planos urbanísticos 

que apontavam para a realização de avenidas e se transformassem os bairros irregulares, como é o caso de 

Alfama e da Mouraria, em bairros modernos (RIBEIRO, et al., 1989). Só em 1860, planeado e orientado por 

Frederico Ressano Garcia25, nasce o primeiro troço da avenida 24 de Julho, implantado sobre o aterro da 

Boavista. Este aterro fora concebido para responder às necessidades de expansão urbanística e exigências de 

saneamento, sendo outrora um espaço descuidado, do qual se destacavam as praias sujas e lamacentas e os 

navios abandonados (DIAS, 1992).  

“Foram demolidas as casas entre a Praça D.Luís e a Rua das Janelas Verdes (zona da Igreja de Santos), por 

baixo da qual se fez uma muralha. Foi este o primeiro acesso ao troço inicial do Aterro – que recebeu o nome 

de Rua 24 de Julho.” (DIAS, 1992, p.127). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Frederico Ressano Garcia (1847-1911) foi um engenheiro, político e administrador conhecido por ter dirigido a expansão e 
renovação urbana de Lisboa. Fazem parte dos seus planos concretizadas, além da avenida 24 de Julho, a Avenida da Liberdade, a 
praça Marquês de Pombal, os bairro de Campo de Ourique e da Estefânia e a Linha de Sintra. Frederico Ressano Garcia. In Infopédia 
[Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2011. [Consult. 10 nov. 2011]. Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/$frederico-
ressano-garcia>. 
  

Figura 34 – Fragmento da Planta de Lisboa (centralizado na frente ribeirinha) no ano de 1833 
Fonte: http://www.museudacidade.pt/Coleccoes/Cartografia/paginas/Planta-geral-de-Lisboa.aspx 

Figura 35 – Identificação do Aterro da Boavista na Planta de Lisboa (centralizada na frente ribeirinha) no ano de 1871 
Fonte: http://www.museudacidade.pt/Coleccoes/Cartografia/paginas/Carta-Topografica-da-cidade-de-Lisboa.aspx; Autora, 2011 
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A atribuição deste nome à rua, deve-se ao acontecimento ocorrido a 24 de Julho de 1833, o qual foi 

comemorado neste local. Esta data recorda a entrada das tropas do Duque da Terceira26 em Lisboa, cuja 

estátua deu nome ‘oficial’ (mas nunca utilizado) ao largo Cais do Sodré (DIAS, 1992). 

 

O desenvolvimento da rua 24 de Julho, começa em 1884, com a apresentação de uma proposta de 

embelezamento do local, construção de docas e cais que se 

estendessem desde a Boavista até Santos, pelo arquiteto 

Pedro Pézerat. A epidemia de febre amarela ocorrida em 

Lisboa no ano de 1857 e as condições que se verificavam 

desde Alcântara até à ribeira nova, que nomeavam o local 

como as lamas da Boavista, foram determinantes para uma 

intervenção, transformando o Aterro numa área, não 

propriamente bela, mas decente (TORRES, 2001).    

Rapidamente, com a imposição de várias infraestruturas 

como as gares Marítimas da Rocha do Conde de Óbidos e 

de Alcântara, os grandes estaleiros, fábricas e armazéns ao 

longo de toda a rua, esta tornou-se numa das principais 

artérias da cidade, onde a circulação de carros e eléctricos 

era notória. O mercado que ai vigorava e dava alegria a esta 

parte da cidade, feito de barracões que em nada contribuíam 

para o embelezamento da zona, foi assim alvo de 

intervenção. Procedeu-se à demolição desses mesmos 

barracões e construíram-se novas instalações.  

No local, onde outrora se via o 

mercado velho, fizeram-se obras 

de desvio das linhas dos eléctricos 

com o intuito de facilitar a 

circulação de veículos. 

Terminadas as obras do  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Duque da Terceira (1792 - 1860), de seu nome António José de Sousa Manuel e Meneses Severim de Noronha, foi também marquês 
da Terceira e conde de Vila Flor. Foi chefe militar ao serviço de D. Pedro, nas Lutas Liberais, embora tivesse já participado na Guerra 
Peninsular. Com o exército liberal, esteve exilado e regressou depois a Portugal tornando-se uma figura central, primeiro, do triunfo sobre 
os miguelistas, participando em acontecimentos como a Batalha da Praia da Vitória, a Batalha de Asseiceira e a marcha sobre Lisboa, 
depois do novo regime, em que ocupou os mais altos cargos da administração do reino, cumprindo diversas missões diplomáticas e 
sendo várias vezes nomeado presidente do Conselho de Ministros.  
Duque da Terceira. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2011. [Consult. 10 nov. 2011]. Disponível na www: <URL: 
http://www.infopedia.pt/$duque-da-terceira>. 

Figura 36 – Aterro da Boa Vista depois de 1877 e 
antes da construção da Rua 24 de Julho  
Fonte: Coleção Seixas in AML.  
	  

Figura 37 - Rua 24 de Julho em 1912  
Fonte: Coleção Seixas in AML.  
	  

Figura 38 – O novo Mercado antes e depois da sua construção.  
Fonte: Coleção Seixas in AML.  
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mercado velho no início dos anos 30 passou a designar-se Avenida 24 de Julho.  

 

A massiva construção dessas infraestruturas por toda a linha de costa, tornou a ligação privilegiada de Lisboa 

com o Tejo quase inexistente. “Na faixa marginal da cidade tem-se a impressão de que as edificações que ali se 

ergueram obedeceram à intenção de tapar com um biombo de cantaria a vista do Tejo... E em vez de tudo 

convergir para o rio fantástico, de ele ser o fundo dos quadros decorativos, de constituir, por assim dizer, o 

leitmotiv da estética citadina, e de se abrir a seu lado uma das mais belas avenidas do Mundo, corre ali um 

paredão inestético de casaria, de fábricas, de armazéns, e até de gasómetros, ocultando ao lisboeta a vista do 

seu largo e claro rio” (PROENÇA, 1924, pp. 180-181). 

Se do lado imediatamente a seguir ao rio existiam as gares marítimas e armazéns integrados no porto de 

Lisboa, do outro era notória a unidade fabril. Eram parte integrante dessa unidade a fábrica ‘Aliança Fabril’ 

produtora de velas, sabões duros e moles, óleos de purgueira e glicerina, que em 1898 acabou por se fundir 

com a ‘União Fabril’ originando a ‘CUF-Companhia União Fabril’, sendo uma referência da produção nacional; a 

fábrica de lâmpadas ‘Lumiar’, atualmente convertida em apartamentos mas preservadas as fachadas dos anos 

20 do século XX; a fábrica do gás, estabelecida em 1857 nesta zona de Lisboa (por se disponibilizarem vastas 

áreas de terreno necessárias à sua implementação e pela proximidade com o rio que facilitava a entrada de 

carvão e encaminhava os fumos libertados da produção de gás) (MATOS, 2003) e que se fundiu com a 

companhia de eletricidade, trabalhando juntas durante décadas, da qual permanece a fachada até hoje, sendo o 

espaço atual da sede da companhia EDP; fábrica de pregos da ‘Previdente’ (1921); entre outras. Ao longo do 

século XX, muitas delas foram sendo desativadas, tornando-se áreas expectantes ou reconvertidas para outros 

usos. 

O grande motivo para o encerramento destas indústrias, deveu-se essencialmente à crise económica que se fez 

sentir nas décadas de 70, 80 e 90. O país tinha sido fortemente afetado e no seguimento da crise, as indústrias 

ligeiras e pesadas viram-se obrigadas a encerrar as instalações ou a reduzir o número de trabalhadores. O surto 

de desemprego levou ao agravamento da situação económica da população, verificando-se uma enorme 

barreira à revitalização local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Companhia do gás e da eletricidade em 1969 
Fonte:  AML.  

Figura 39 – Edifício da CUF em 1961 
Fonte: Foto de Armando Serôdio in AML  
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Na última década do século XX, numa zona que era fortemente industrial, começaram a notar-se várias 

transformações em relação às estruturas impostas, que agora albergavam serviços, comércio, e alguma 

habitação.   

A restruturação urbanística de 1991 durou mais de dois anos e contou com obras de saneamento, 

repavimentação e alteração da ornamentação da Avenida, ficando esta com três alas de árvores. Alargou-se a 

via, passando a haver duas vias principais com três faixas em cada sentido para circulação automóvel e uma 

outra para trânsito local. Em paralelo, junto à linha férrea, acompanha uma via destinada aos elétricos e 

autocarros. No seguimento desta obra, a despoluição do rio Tejo, foi outro objetivo. Uma vez que as águas 

residuais domésticas e industriais convergiam todas para o rio, foi colocado um interceptor na rede de esgotos 

entre o Cais do Sodré e a ETAR de Alcântara. Relativamente ao problema que se colocava sobre as 

inundações que ocorriam naquela zona, foram também renovados os coletores de águas pluviais no sentido de 

uma melhor drenagem das águas das chuvas (JORNAL DE NOTÍCIAS, 1993). Nascia assim, uma nova 24 de 

Julho. 

A sua revitalização deveu-se, na sequência das obras, à existência de recentes bares e discotecas que aí se 

iam alocando nos anos 90. Além do Bairro Alto surgia agora outro centro ‘noctívago’ ainda que com carácter 

diferente. O Bairro Alto caracterizado como um lugar histórico, de velhas construções, áreas menores, com uma 

densidade habitacional elevada e a Av. 24 de Julho como um lugar pouco habitado, perto do rio e recheada de 

armazéns vazios.  

Ainda assim, muitos terrenos ou estruturas desativadas, continuaram sem função, refletindo a imagem de uma 

avenida sem identidade. 

 

4.1.3. A AV. 24 DE JULHO DO SÉCULO XXI 

 

Hoje em dia, a Av. 24 de Julho continua a servir como uma das artérias principais de Lisboa, sendo uma linha 

que conduz o tráfego ao longo da zona ribeirinha de Oriente para Ocidente e vice-versa, bem como continua a 

sofrer intervenções a nível de ativação de espaços devolutos. 

É possível encontrar, no trajeto desta, uma grande variedade de serviços, tais como: cafés, bares, restaurantes, 

discotecas, empresas, lojas, serviços de administração pública, faculdades, edifícios habitacionais, museus, e 

ainda, alguns espaços verdes. 

Atualmente estão a ser estudadas e avaliadas propostas de intervenção referentes à reestruturação da Avenida 

24 de Julho e do Aterro da Boavista, as quais serão em seguida exploradas. 
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4.1.3.1. INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL 

 

Para a correta implementação de medidas urbanísticas integradas na estrutura da cidade, torna-se necessário 

recorrer aos instrumentos de planeamento e gestão territorial, sendo eles de carácter regional ou municipal, 

estando integrados neste último planos mais específicos em termos urbanísticos e intervenções locais. 

 

Neste caso interessa-nos explorar os projetos que estão pensados para a área relativa à Av. 24 de Julho. 

Daremos atenção ao Plano de Urbanização de Alcântara, referente à área em questão e cuja aprovação se 

verificou em Setembro de 2011 e que aguarda a sua entrada em vigor pela assembleia municipal.  

As grandes questões deste Plano podem centrar-se nos seguintes pontos: 

- Reperfilação do troço da Av. 24 de Julho que prolonga a Rua Fradesso da Silveira, aumentando 

significativamente os seus passeios de forma a poderem receber faixas dedicadas a transportes 

públicos e a possibilitar a plantação de árvores de grande porte. Este troço servirá ainda, novos 

desenvolvimentos urbanos de dimensão muito significativa; 

- Redução da acessibilidade à Baixa pombalina a partir da Av. 24 de Julho, da qual resultará uma 

maior fluidez do trânsito de acesso ao Centro da cidade, desativando a utilização da Av. 24 de 

Julho para o efeito;  

- Valorização para a multimodalidade do eixo de elétricos rápidos da Av. 24 de Julho / Rua 

Fradesso da Silveira, com a introdução de uma ciclovia e valorização do corredor de elétricos e 

autocarros e dos percursos pedonais; 

- Possibilidade de prolongamento da linha vermelha do metro até à Av. 24 de Julho (próximo da 

nova Estação de Alcântara-Terra). 

 
 
PLANO VERDE 
 
O Plano Verde de Lisboa visa salvaguardar as áreas essenciais para a implementação da Estrutura Ecológica 

Municipal que deverá estar integrada na revisão do atual PDM. As medidas propostas neste plano pretendem 

garantir a continuidade entre sistemas ecológicos e consolidar a ligação dos corredores interconcelhios, 

valorizando a dinamização do património paisagístico natural e cultural; 

Da matriz que configura a Estrutura Ecológica Municipal, estão presentes o Sistema Húmido, os Corredores 

Estruturantes e os Corredores Estruturantes em Sistema Húmido, sujeitos a vários tipos de medidas cautelares: 

Áreas sujeitas a parecer vinculativo; Áreas sujeitas a limitação hidrogeológica; Áreas sujeitas a limitação de uso; 
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4.2. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO - AV. 24 DE JULHO  

 
A escolha desta área de intervenção teve em foco as características históricas e urbanísticas que têm ocorrido 

no local ao longo dos tempos, a sua falta de carisma, a sua localização em termos biofísicos e ainda o facto de 

se encontrar entre duas importantes intervenções temporárias da cidade: no seu inicio (Cais do Sodré), 

encontra-se atualmente o projeto de Leonel Moura ‘Jardins Portáteis’ e no seu término existe o mais recente 

projeto de implantação de serviços e empresas em espaços industriais desocupados, com a abordagem inicial 

de carácter temporário – a Lx Factory. Atualmente encontra-se em processos de aprovação para a sua 

permanência, verificando-se o caso de ‘Consolidation’ - como uso temporário que se estabelece no local e é 

transformado num uso permanente, já demonstrado no ponto relativo às perspetivas de futuro. 

A Avenida 24 de Julho, como uma área da cidade que foi alvo da industrialização e que se insere na noção de 

temporaneidade, por sua definição - quantitativa e exclusiva. O aparecimento de estruturas fabris e armazéns e 

o seu posterior desaparecimento, em termos funcionas e o desvanecer da sua identidade tão própria, reforça 

essa ideia.  

Dada a extensão da Avenida 24 de Julho, de aproximadamente 2750 metros, são identificados nela, alguns 

lugares devolutos ou subaproveitados com potencialidades e possibilidades de desenvolvimento. O 

reconhecimento destes lugares ocorre da percepção de vazios urbanos explicitada no capítulo anterior.  

É necessário referir ainda que a proposta que irá aqui ser apresentada, será apenas um indicador das tipologias 

que se poderão empregar nestes espaços e não aplicada a projetos com conceito temporário já definido e 

estruturado. 

 

 

 

Figura 41 – Sistema Húmido do Município de Lisboa 
Fonte: Plano Verde – Medidas Cautelares 

Figura 42 – Estrutura Ecológica Municipal Preliminar de Lisboa 
Fonte: Plano Verde – Medidas Cautelares 
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4.2.1. OBJETIVOS 

 
Os objetivos desta proposta de intervenção terão como propósito responder às necessidades que se verificam 

no local em questão. Tendo em conta os fatores que caracterizam esta área da cidade, identificam-se carências 

sobretudo a nível social, funcional, cultural, ambiental e sustentável.  

Desta maneira, apresentam-se os objetivos a atingir aquando da integração de jardins temporários na Av. 24 de 

Julho: 

- Revitalizar a Avenida no período diurno; 

- Reabilitar e Integrar as áreas devolutas na estrutura verde da cidade; 

- Devolver identidade ao local; 

- Garantir o respeito pelo meio ambiente; 

- Potenciar ligações com o rio Tejo; 

- Adaptar a implementação do jardim temporário aos fatores (naturais e antrópicos) condicionantes; 

- Enquadrar o jardim temporário no seu meio envolvente, tendo em conta os aspetos culturais, 

históricos, urbanísticos, ambientais, ecológicos e sociais; 

- Elaborar projetos de custo e manutenção reduzida, no sentido de: recorrer a materiais reciclados e 

reutilizáveis, minimizar as estruturas construídas e aproveitar as pré-existentes, utilizar material 

vegetal de fácil transplantação, reduzir ao máximo as necessidades de água e optimizar os níveis 

de iluminação. 

- Reduzir o ruído urbano; 

- Diminuir a poluição; 

- Aumentar as potencialidades do espaço; 

- Estimular a participação ativa da população; 

- Gerar espaços de lazer, discussão e integração social; 

- Despertar a criatividade; 

- Dar a conhecer várias ideias e perspetivas; 

- Criar oportunidades de reconhecimento a nível profissional; 

- Promover a vivência de toda a Av. 24 de Julho;    

- Implementar uma rede viável de jardins temporários integrada na Estrutura Ecológica Municipal; 

 

4.2.2. TIPOLOGIAS 

 

Pretende-se neste ponto indicar que tipologias podem ser implementadas nas áreas de intervenção 

identificadas, tendo sempre presentes os fatores criteriosos já mencionados no capítulo 3 deste trabalho. É 

importante referir que, nesta abordagem, muitos desses factores não poderão servir como instrumento de 

trabalho, uma vez que são específicos de uma intervenção com um projeto consolidado. Referimo-nos a  
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fatores como: durabilidade, tipo de atores, ideia a transmitir e recursos de que dispõe. Será, neste sentido, feita 

uma análise e caracterização para cada um dos locais com o intuito de se perceber a tipologia mais indicada. 

 
 
ÁREA 1  

 Lugar: vazio urbano – com grande parte da área 

cimentada com estacionamento. 

 Área: 3266 m2 
 Enquadramento urbanístico: Este espaço é 

contíguo à Av. 24 de Julho sendo separado 

fisicamente por um muro e ladeado por uma 

discoteca, restauração e empresas.  
 Entidade responsável: EDP – Energias de Portugal. 

 
 Observações:  
- As dimensões deste espaço e a sua proximidade 

com o jardim da Praça D. Luís I, são fatores que 

potenciam a utilização ativa da população local e 

dos turistas.  

- A ligação direta com a Av. 24 de Julho é 

inexistente. 
- Após contato com a empresa EDP, não nos foi dada (até à data) resposta em relação a futuros 

usos para o espaço, ficando em aberto a possibilidade de existência de uma intervenção. 
- O facto de ter proprietários privados pode ser um entrave, sendo que a elaboração de uma 

proposta que beneficie ambas as partes é essencial.  
- Tem potencial para melhorar a qualidade estética da paisagem e conferir uma nova identidade ao 

espaço. 
 
TIPOLOGIAS ADEQUADAS:  

  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43 – Área 1 na perspetiva da Av. 24 de Julho 
Fonte: Autora, 2011 

Figura 44 – Interior da área 1  
Fonte: Autora, 2011 

Espaços residuais 
 

- Espaço de lazer. 
- Apresentação de ideias inovadoras. 
- Promoção do município. 
- Duração variável, caso não haja 

nenhum planeamento previsto. 
 

Espaços com planeamento previsto 
 

- Sem exploração do solo. 
- Espaço de lazer.  
- Manutenção do espaço. 
- Apresentação de ideias inovadoras. 
- Duração condicionada ao planeamento 

previsto. 
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POSSÍVEIS CENÁRIOS DE INTERVENÇÃO :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA 2  

 Lugar: vazio urbano – com estacionamento 

clandestino. 

 Área: 2520 m2 
 Enquadramento urbanístico: Este espaço é 

contíguo à Av. 24 de Julho, ladeado por empresas e 

próximo de discoteca, restaurante e museu das 

comunicações.  
 Entidade responsável: Câmara Municipal de Lisboa. 

 Observações:  
- Dimensões razoáveis. 

- Ligação direta com a Av. 24 de Julho. 

- Pode beneficiar as entidades locais com a 

manutenção do espaço. 

- Não há dados de planeamento previsto. 

- A sua exposição poderá desencadear uma maior 

vivência do espaço e beneficiar a sua envolvente 

(restauração e componente cultural - museu).  

- Tem potencial para melhorar a qualidade  

Figura 45 – Local 2 na perspetiva da Av. 24 de Julho 
Fonte: Autora, 2011 

Figura 46 – Local 2 com vista para a Av. 24 de Julho 
Fonte: Autora, 2011 
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estética da paisagem, conferir uma nova identidade ao espaço, exploração do solo, estabelecer 

ligação com o rio. 

- Espaço propício para estabelecer objetivos a nível económico, social, cultural, ambiental e 

profissional. 

- Explorar possíveis funções permanentes, integrando a estrutura verde da cidade. 

  
TIPOLOGIAS ADEQUADAS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSSÍVEIS CENÁRIOS DE INTERVENÇÃO :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposições temporárias 
 

- Elaboração projetual simples. 
- Fator surpresa como meio cativante. 
- Espaço de lazer. 
- Apresentação de ideias inovadoras. 
- Promoção do município. 
- Duração variável. 
- Possibilidade de permanência. 

 

Espaços residuais 
 

- Exploração do solo. 
- Espaço de lazer.  
- Apresentação de ideias inovadoras. 
- Promoção do município. 
- Duração variável. 
- Possibilidade de permanência. 
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Gráfico 3 – Consolidation 
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Gráfico 7 – Pioneer 

Gráfico 2 – Impulse  
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ÁREA 3 

 Lugar: Não pode ser considerado vazio urbano por ser palco de várias estruturas temporárias, 

confirmando-se uma exceção. 

 Área: 8460 m2 
 Enquadramento urbanístico: Este espaço é 

contíguo à Av. 24 de Julho, adjacente ao IADE – 

Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing, 

próximo de bares, discotecas e restaurantes.  
 Entidade responsável: Câmara Municipal de Lisboa. 

 Observações:  
- Grandes dimensões.  

- Ligação direta com a Av. 24 de Julho. 

- Local com histórico de intervenções temporárias 

como: parque de estacionamento, stand de 

automóveis, ring de patinagem no gelo e mais 

recentemente, feira de diversões.  

- Pode beneficiar as entidades locais com a 

manutenção do espaço. 

- A sua exposição poderá desencadear uma maior 

vivência do espaço e beneficiar a sua envolvente 

e vice-versa, uma vez que se encontra muito 

próximo de vários locais de diversão noturna e de 

um nó de circulação automóvel, tornando-se um ponto de referência.  

- Tem potencial para melhorar a qualidade estética da paisagem, manter a identidade temporária (já 

adquirida) do espaço e estabelecer ligação com o rio. 

- Espaço propício para estabelecer objetivos a nível económico, social, cultural, ambiental e 

profissional. 

- Explorar possíveis funções permanentes, integrando a estrutura verde da cidade. 

 
TIPOLOGIAS ADEQUADAS:  
 

 
 
 
 
 

Figura 48 – Local 3 na perspetiva da Av. 24 de Julho, 
com a feira de diversões temporária estabelecida no 
último trimestre de 2011  
Fonte: Autora, 2011 

Figura 47 – Local 3 na perspetiva da Av. 24 de Julho 
Fonte: Autora, 2011 

Exposições temporárias 
 

- Elaboração projetual simples. 
- Fator surpresa como meio cativante. 
- Espaço de lazer. 
- Apresentação de ideias inovadoras. 
- Promoção do município. 
- Duração variável. 
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POSSÍVEIS CENÁRIOS DE INTERVENÇÃO :  
 

Atendendo ao seu carácter atual de usos temporários de modo sequencial, o cenário que se aponta é 

para a continuação desse carácter, sendo imposta intervenção temporária pelo espaço de tempo disponível, 

respeitando o período mínimo para alcançar os objetivos e funções propostas de cada projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
ÁREA 4 

 Lugar: vazio urbano. 

 Área: 220 m2 
 Enquadramento urbanístico: Este espaço é 

contíguo à Av. 24 de Julho, ladeado por habitação, 

serviços e restauração. 
 Entidade responsável: Desconhecido. 

 Observações:  
- Pequenas dimensões. 

- Ligação direta com a Av. 24 de Julho. 

- Pode beneficiar as entidades responsáveis com a 

manutenção do espaço. 

- Não há indicações de planeamento previsto. 

- Tem potencial para melhorar a qualidade estética da paisagem, exploração do solo e fomentar a 

participação ativa da população local. 

- Espaço propício para estabelecer objetivos a nível económico, social, ambiental e profissional. 

- Explorar possíveis funções permanentes, integrando a estrutura verde da cidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49 – Local 4 na perspetiva da Av. 24 de Julho 
Fonte: Autora, 2011 
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Gráfico 1 – Stand In  
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TIPOLOGIAS ADEQUADAS:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

POSSÍVEIS CENÁRIOS DE INTERVENÇÃO :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposições temporárias 
 

- Elaboração projetual simples. 
- Fator surpresa como meio cativante. 
- Espaço de lazer. 
- Apresentação de ideias inovadoras. 
- Promoção do município. 
- Duração variável. 
- Possibilidade de permanência. 

 

Espaços residuais 
 

- Exploração do solo. 
- Espaço de lazer.  
- Apresentação de ideias inovadoras. 
- Promoção do município. 
- Duração variável. 
- Possibilidade de permanência. 
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Gráfico 3 – Consolidation 

Tempo 

At
ivi

da
de

 

Gráfico 4 – Coexistence 

At
ivi

da
de

 

Tempo 

Gráfico 7 – Pioneer 

Gráfico 2 – Impulse  
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ÁREA 5 

 Lugar: vazio urbano, sem qualquer tipo de uso. 

 Área: 6864 m2 
 Enquadramento urbanístico: Último troço da Av. 24 de Julho, defronte ao edifício da Direção 

Municipal do Ambiente Urbano, próximo de restauração. 

 Entidade responsável: Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observações:  
- Grandes dimensões. 

- Ligação direta com a Av. 24 de Julho. 

- Pode beneficiar as entidades locais com a manutenção do espaço. 

- A sua exposição poderá desencadear uma maior vivência do espaço e beneficiar a sua 

envolvente. 

- Grande proximidade com outro grande eixo rodoviário, de tráfego intenso (Rua de Cascais e Rua 

João de Oliveira Miguéns).  

- Não há indicações de planeamento previsto. 

- Tem potencial para melhorar a qualidade estética da paisagem, conferir uma nova identidade do 

espaço e fomentar a participação ativa da população e de profissionais. 

- Espaço propício para estabelecer objetivos a nível económico, social, cultural, ambiental e 

profissional. 

- Explorar possíveis funções permanentes, integrando a estrutura verde da cidade. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 50 – Local 5 em várias perspetivas, com a presença da fachada de antigo edifício 
Fonte: Autora, 2011 
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TIPOLOGIAS ADEQUADAS:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

POSSÍVEIS CENÁRIOS DE INTERVENÇÃO :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposições temporárias 
 

- Elaboração projetual simples. 
- Fator surpresa como meio cativante. 
- Espaço de lazer. 
- Apresentação de ideias inovadoras. 
- Promoção do município. 
- Duração variável. 
- Possibilidade de permanência. 

 

Espaços residuais 
 

- Exploração do solo. 
- Espaço de lazer.  
- Apresentação de ideias inovadoras. 
- Promoção do município. 
- Duração variável. 
- Possibilidade de permanência. 
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Gráfico 3 – Consolidation 
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3.2.5. BENEFÍCIOS E CONSTRANGIMENTOS 

 

As potenciais intervenções indicadas para os espaços vazios ou desaproveitados ao longo de toda a Av. 24 de 

Julho, apontam para que se tirem delas, mais benefícios do que constrangimentos. A sua condição atual de 

identidade e a sua integração pouco evidenciada na Estrutura Ecológica Municipal manifestam esta conclusão.  

De acordo com os vários fatores de índole económica, social, cultural, ambiental e profissional, na vertente dos 

benefícios, estes vão de encontro aos objetivos propostos. No que diz respeito a constrangimentos, poder-se-ão 

verificar os seguintes: 

- Não aceitação da população; 

- Degradação dos espaços; 

- Vandalismo; 

- Recursos insuficientes para uma boa integração na Estrutura Ecológica Municipal; 

- Dificuldades em chegar a acordos entre entidades; 

- Situações de projetos de desenvolvimento insustentável; 

- Liberdade projetual condicionada aos sistemas naturais próprios do local; 

Fazendo o balanço, constata-se que os benefícios superam os constrangimentos e por isso é um balanço 

positivo. 
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4.2.4. PLANTAS DE PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

PLANTA DE IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO – ZONA I 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO – ZONA II 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO – ZONA III 
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5.     CONCLUSÃO 
 
A par das instalações temporárias que têm surgido nestes últimos anos em todo o mundo como forma de 

exprimir arte urbana, o jardim temporário também já impôs o seu lugar na sociedade atual como foi 

demonstrado pelos casos apresentados neste trabalho. 

Deduzimos portanto, que a população aceita e apreende as vantagens que estes espaços podem oferecer, para 

a melhoria da vida citadina e do seu quotidiano. Os fatores surpresa e novidade, próprios da condição da 

sociedade atual reforçam esta receptividade. Na realidade os objetivos que o jardim temporário se propõe atingir 

e o facto de se fragmentarem nas vertentes: económica, social, cultural, ambiental e profissional, manifestam a 

sua importância para o desenvolvimento sustentável e equilibrado da cidade e assumem-se como linhas 

orientadoras para a implementação de projetos viáveis, benéficos e capazes de resolver as situações devolutas 

dos interstícios da cidade, reintegrando-os no sistema urbano. Estas intervenções são fortemente valorizadas 

ou têm o intuito de o ser, uma vez que nelas estão implícitas as vontades e necessidades da população local, 

tornando-se num instrumento vivo de apreensão de ideias e valores a ter em consideração para o futuro destes 

espaços ou para o futuro da cidade em si. Ainda no sentido da intervenção da população, verifica-se que o 

jardim temporário incita à sua participação ativa e que sem ela o conceito não tem sentido.  

Por outro lado, conclui-se que só o envolvimento da população não é suficiente para a viabilidade do projeto. As 

intervenções desta natureza requerem a presença de profissionais que tenham os conhecimentos necessários e 

que respeitem as condicionantes biofísicas, sabendo exacerbar as qualidades e minimizar os problemas dos 

lugares em questão. Destaca-se a presença do arquiteto paisagista integrado numa equipa profissional 

multidisciplinar que inclua os parâmetros da arte e criatividade.   

Verifica-se ainda que a imposição de jardins deste carácter não deve ser feita sem antes se analisar qual a 

tipologia que melhor se adapta ao espaço em questão. A caracterização das várias tipologias identificadas 

demonstra que a uma área pode corresponder uma ou mais tipologias consoante as necessidades e objetivos 

apresentados, mas que nem todas as áreas se adaptam a todas as tipologias possíveis. As várias tipologias 

apresentam graus de especificidade, em relação à sua imposição no local, diferentes. Ou seja, pela seguinte 

ordem de tipologias: exposições temporárias, espaços residuais, espaços com planeamento previsto e festivais 

de jardins, a primeira consegue inserir-se onde se poderiam inserir todas as outras, mas a última (festivais), não 

se consegue adaptar aos locais onde as outras se poderiam impor, dadas as suas particularidades. Reconhece-

se então que a condição do lugar é um dos fatores mais preponderantes na escolha da tipologia. As maiores 

divergências recaem sobre a tipologia de festivais, que exclui à partida a possibilidade da sua existência em 

vazios urbanos e comporta dinâmicas totalmente diferentes. 

 

Em termos de futuro, o jardim temporário pode servir como palco experimental para a permanência ou não do 

projeto executado. É conceptualmente elaborado com o factor ‘duração’ sempre presente reconhecendo à 

partida a sua condição de permanência limitada. Não se abandona, no entanto, a possibilidade de o tornar  
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permanente (aquando das transformações necessárias á sua existência nessa condição) e de 

consequentemente, ser integrado na estrutura da cidade. 

A condição de reversibilidade, flexibilidade e adaptabilidade enquadra-se, em termos de futuro da cidade, como 

uma mais valia, por otimizar custos relativos a investimentos em infraestruturas, sempre em equilíbrio com a 

existência de estruturas permanentes.   

 

Sobre o caso de estudo aqui abordado, conclui-se ainda que, dada a sua condição natural inserida no sistema 

húmido da cidade, este merece a devida atenção em todas as abordagens projetuais, que embora temporárias 

podem ter influência sobre o território, fazendo referência à permeabilidade do solo. Valoriza-se assim, a 

utilização de elementos vegetais que além da função de filtragem das águas pluviais, diminuem, no sentido 

ambiental, o ruído e a poluição local, bem como contribuem para a manutenção de ecossistemas. 

Na componente socioeconómica verifica-se que a realização de projetos desta natureza, poderá aumentar a  

vivência da avenida e nesse sentido, as atividades comerciais aí existentes poderão tirar benefícios. Confirma-

se  ainda a potencialidade de gerar oportunidades na promoção do turismo.  

Em termos culturais, uma intervenção na Av. 24 de Julho poderá devolver, não a identidade que outrora teve de 

área industrial e de trocas comerciais marítimas, mas uma identidade que confere a vivência do espaço em 

paralelo com as medidas propostas pelos planos de intervenção na avenida, abrindo oportunidades para a 

devolução do Tejo à cidade.  

 

Os jardins temporários devem ser entendidos como catalisadores do desenvolvimento urbano. Transformam, 

através da sua simplicidade conceptual, os espaços da cidade, conferindo-lhes um novo significado onde 

refletem a sua singularidade e promovem a reversibilidade dos lugares.   
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