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PREFÁCIO
PREFACE

A ideia de criar um Parque urbano na cidade do Porto
remonta ao início do Séc. XX. Em 1926, por proposta do Sr.
Vereador Dr. Sousa Rosa, é aprovada uma planta cadastral
de demarcação dos prédios destinados ao Parque e inicia-se
a aquisição de terrenos.

The idea of creating an urban park in the city of Porto
dates back to the beginning of the 20th century. In 1926,
Councilman Mr. Sousa Rosa proposed a cadastral survey
for the demarcation of the buildings destined for the park;
this having been approved, the acquisition of land began.

Em 1932, Ezequiel de Campos, no seu «Prólogo ao Plano da
Cidade», sublinha a necessidade da criação do Parque como
elemento valorizador da sua estrutura urbana e convivência
social, mas a obra só viria a avançar volvidas muitas décadas
de vicissitudes várias. Em 1982, o processo é retomado e
enquadrado por um estudo sobre a História da Arquitetura
Paisagista e dos Parques Urbanos em particular. O resultado
destes estudos e as ideias de projeto do Parque da Cidade
foram apresentados numa exposição que ocorreu em 1984
na Casa do Infante. A primeira fase da obra, entre Aldoar e
o corredor da então esboçada Via Nuno Álvares, é inaugurada em 1991. Segue-se a segunda fase, após se ter decidido
o seu não atravessamento pela referida via. No momento
presente, está lançada a empreitada da terceira e última
fase situada na frente poente que, com uma superfície de

In 1932, Ezequiel de Campos, in his “Prologue to the City
Plan”, highlights the need for the park as a valuing element
of its urban structure and social coexistence, but the work
would only commence after many decades of various
vicissitudes. In 1982, the process resumed, now within the
scope of a study on the History of Landscape Architecture
and Urban Parks, specifically. The results of these studies
and the project ideas for the City Park were presented in an
exhibition that took place in 1984 at Casa do Infante. The
first phase of the work, between Aldoar and the corridor
of Via Nuno Álvares, then just a sketch, was inaugurated
in 1991. The second phase of the Park followed, after the
decision was made not to extend it to the other side of that
road. Today, the third and final phase of the development
has been launched on the western side, which, with an area
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10 hectares, completa os cerca de 80 hectares que perfazem
a totalidade do Parque. Podemos dar assim por realizada
uma tarefa que, ao longo de mais de um século, reuniu a
vontade e o trabalho de sucessivas gerações, que, apesar
de momentos de incerteza, devido ao difícil período da II
Guerra Mundial, não cedeu ao desânimo nem ao abandono.
Mas a ideia do Parque, como «índice insofismável de cultura
e civilização» – assim referido no relatório da Comissão de
Estudo e Valorização Turística da Foz-do-Douro em 1945 –,
foi sempre acalentada; o espaço a ele destinado manteve-se
reservado para esse fim e hoje, graças a esta continuidade
histórica, o Parque é uma realidade utilizada e apreciada
pela população, fazendo parte do corpo e da alma da cidade.
O escritor Mário Claúdio vê nele «um éden de bolso…esplêndido cenário da fruição dos sentidos». A arquitetura das
paisagens que dão forma e expressão à estética do Parque
apresentar-se-á como obra completa dentro de um ano, mas
como se descreve neste «Manual de Manutenção», estamos
perante um sistema biofísico cuja sobrevivência depende
de um trabalho permanente, esclarecido. O Parque, mesmo
depois de completada a obra projetada, nunca é um trabalho
acabado.

of 10 hectares, completes the approximately 80 hectares
that make up the entire Park. We can therefore say that the
work has been concluded; a work that for over a century
has brought together the desires and work of successive
generations, never giving up despite periods of uncertainty,
as was the case in the difficult period of World War II, but
the idea of the Park, as an “unshakable symbol of culture
and civilization” – referred to in the report of the Study
and Tourist Valuation Committee of Foz-do-Douro in 1945
– has always been cherished, the space destined to it has
been reserved for this purpose and today, thanks to this
historical continuity, the Park is a reality used and loved
by the population; it is part of the body and soul of the
city. The writer Mário Claúdio sees it as “a pocket-sized
Eden… a splendid scene of the fruition of the senses”.
The architecture of the landscapes that give shape and
expression to the Park’s aesthetics will present itself as
a complete work within a year, but, as described in this
“Maintenance Manual”, it is a biophysical system whose
survival depends on a never-ending and enlightened work.
The Park, even after the projected work is completed, is
never to be a finished work.

Completado o Parque, há agora que continuar a assegurar as
condições para a sua preservação e manutenção como obra
de arte, espaço aberto dado aos tempos livres para bem da
saúde do corpo e do espírito.

With the Park completed, it is now necessary to continue to
ensure the conditions for its preserva-tion and maintenance
as a work of art; an open space for free time activities for
the health of the body and spirit.

O Presidente,

The Mayor,
Rui Moreira

Rui Moreira
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NOTA DE APRESENTAÇÃO
PRESENTATION

Coube-me a honra de ser o Vereador com o Pelouro do
Ambiente, que tem a seu cargo o Parque da Cidade na fase
em que estão criadas as condições que permitem avançar
para a sua conclusão.

It has been my honour to be the Councilman for the
Environment Department, which is in charge of the
City Park at the stage when the conditions that allow the
progress to be concluded are in place.

Podemos afirmar com orgulho que o Parque pertence a
todos os portuenses, mas este também perdura como um
espaço de gratas recordações para todos os que o frequentam e estimam.

We can proudly say that the Park belongs to everyone from
Porto, but it also exists as a space of pleasant memories for
all who go there and appreciate it.
I humbly say that the Park is one-of-a-kind! It has a charm
that broadens our horizons and gives us carefree pleasure,
illuminated by its tranquility that takes us away from the
hustle and bustle of everyday life. One can breathe Nature
and enjoy all the free time spent there.

Sem qualquer modéstia, afirmo que o Parque é único! Tem
um encanto que alarga os nossos horizontes e nos dá um
prazer despreocupado, iluminado pela sua tranquilidade,
que nos abraça no escape da azáfama do quotidiano preenchido. Nele respira-se a Natureza que nos permite usufruir
de todo o tempo livre que lá se vive.

Throughout these years, I have always thought of the Park
as a living element which is constantly changing, allowing
me to always find new perspectives, new frameworks, new
colours, and new environments.

Ao longo destes anos sempre senti o Parque como um elemento vivo, que a todo o momento se transforma, permitindo sempre encontrar novas perspetivas, novos enquadramentos, novas cores e novos ambientes.
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Percorrer o Parque com o seu arquiteto, o Professor Sidónio
Pardal, tem algo de extrassensorial. Estes percursos são
sempre acompanhados por um diálogo sobre o que os nossos olhos veem versus o que ele imaginou e ainda o que
nos aguarda o futuro naquele ponto de miragem, quando a
vegetação atingir o seu desenvolvimento pleno. A sua visão
sobre os diversos espaços, a forma como vão evoluindo,
dando lugar à concretização da ideia é algo que fui tendo
o privilégio de acompanhar in loco e que me parece essencial preservar. Este manual, ainda que com bons textos e
agradáveis imagens, não faz justiça à visão completa de um
arquiteto que imagina espaços em mutação permanente,
mas estou certo de que fica vertido muito do seu pensamento e que será essencial para a manutenção do Parque
nos próximos séculos, sempre num contínuo esforço por
manter o legado do projeto original.

Walking through the park with its architect, Professor
Sidónio Pardal, is quite extra-sensorial. These paths are
always walked down accompanied by a dialogue about
what our eyes see versus what he imagined and what we
will have in the future at that point of observation, when
the vegetation reaches its full growth. His vision of the
different spaces, the way they are evolving and giving way
to the idea coming to life, is something that I have had the
privilege of following right there and something essential
to preserve. It will be difficult in this manual, through texts
and images, to contain the complete vision of an architect
who imagines and designs spaces in permanent mutation,
but I am sure that much of his thinking will flow out and
that it will be essential for the maintenance of the Park
in the coming centuries, always in a continuous effort to
maintain the legacy of the original thought and design.

Com este manual, apresentam-se conhecimentos que ajudam a consolidar os métodos para a manutenção do Parque
e também a exercitar a capacidade de observação e de interpretação necessárias para levar a cabo um conjunto de trabalhos que vão desde as rotinas de limpeza até à delicada
decisão de desbastes em maciços arbóreos. A coordenação
diária para assegurar que os visitantes encontram no Parque
o sossego e a beleza naturalista que os encanta é um saber
que os competentes Serviços do Município sempre estiveram à altura de prestar com esmero e com uma experiência
de mais de 30 anos. A política da Câmara Municipal do
Porto, no que respeita ao Parque da Cidade, persiste há mais
de um século, no desejo e idealização, em alguns momentos
na sua concretização, pugnando sempre pelo significado
estético e funcional de um Parque na qualidade de vida e
na ideia que temos da Cidade.

With this manual, knowledge is presented that helps to
consolidate the maintenance methods and to carry out the
necessary observation and interpretation skills needed,
ranging from cleaning routines to the delicate decision
of thinning clumps of trees. Daily coordination to ensure
that visitors find peace and naturalistic beauty in the Park
that keeps them going is a knowledge that the competent
Municipality Services have always been ready to provide
with care and with the know-how learnt with over 30 years
of experience. The policy of the Municipality of Porto, with
regard to City Park, has been consistent for more than a
century in the purpose of carrying out and maintaining
it as a value inherent to the idea that we have of the City.
The Deputy Mayor,
Filipe Araújo

O Vice-Presidente,
Filipe Araújo
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1. INTRODUÇÃO
INTRODUCTION

Este guião reúne um conjunto de considerandos e de referências, para dar apoio aos trabalhos de manutenção e
controlo da utilização do parque, tendo por base as ideias
de arquitetura paisagista subjacentes ao projeto e à obra
realizada.

This guide brings together a set of recitals and references
to support the maintenance and control of the use of the
Park, based on the landscape architecture ideas underlying
the project and the work carried out.
The technical maintenance work refers to the techniques
of gardening, arboriculture, and forestry engineering,
requiring knowledge and skills in these fields, but all these
operational means are intended to safeguard and enhance
the landscape in its architectural authenticity.

Os trabalhos de manutenção na sua vertente técnica reportam para as técnicas da jardinagem, da arboricultura e da
engenharia silvícola, requerendo saberes e competências
nestes domínios, mas todos esses meios operacionais têm
por finalidade a salvaguarda e a valorização das paisagens
na sua autenticidade arquitetónica.

Maintenance efficiency is based on the capacity of its
technical team to carry out a permanent critical assessment
of the evolution of the park’s landscapes, mainly as a result
of the growth of vegetation. The repair of pavements,
lakeside banks, support walls, and other structures,
requires a work routine that ensures the good condition
of the park to satisfy visitors. Landscape assessment is
made by comparing the real situation, observed on the
ground, with the project ideas documented in plans,
illustrations, and also with images and notes on landscape

A eficiência da manutenção alicerça-se na capacidade da sua
equipa técnica para conduzir uma permanente avaliação
crítica da evolução das paisagens do parque, principalmente
em resultado do crescimento da vegetação. A reparação de
pavimentos, de margens nos lagos, de muros de suporte e
de outras estruturas requer uma rotina de trabalho que assegure o bom estado do parque para satisfação dos visitantes.
A avaliação das paisagens é feita comparando a situação
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real, observada no terreno, com as ideias do projeto documentadas em plantas, ilustrações, e também com imagens
e anotações sobre unidades de paisagem sucessivamente
registadas e tomadas como referência quando consideradas
ideais. Estes registos densificam-se ao longo do tempo e
ajudam a alcançar e estabilizar a composição correspondente ao estado de maturidade idealizado pelo autor.

units successively recorded and taken as reference when
considered ideal. These records become greater over
time, helping to achieve and stabilize the composition
corresponding to the state of maturity idealized by the
designer.
Bringing the design and construction of the park to
maturity necessarily requires a systematic and recurrent
work that aims to maintain the correspondence between
idealized landscapes and real landscapes which can be
seen in the park. The contingencies of a system, largely
alive and exposed to the direct action of climatic factors,
pose challenges to the design of the park that can only be
overcome through decisions taken on site, proceeding with
the necessary adjustments in order to maintain, obtain, or
recover, the idealized aesthetic expression. The purpose is
to quote Herman Von Pückler, author of beautiful parks
created in the 19th century, when he confesses that his
landscapes «in many parts, were not only retouched, but
entirely transformed once, three, or even four times», due
to the need for a process carried out with architectural
sensibility and logic and not due to technical errors or
whim.

Levar a criação e a construção do parque à maturidade obriga
necessariamente a um trabalho sistemático e recorrente
que tem por finalidade manter a correspondência entre as
paisagens idealizadas e as paisagens reais observáveis no
parque. As contingências de um sistema, em grande parte
vivo e exposto à ação direta dos fatores climáticos, colocam
desafios à conceção do parque que só podem ser superados
através de decisões tomadas in situ, procedendo aos necessários acertos no sentido de ora manter, ora alcançar, ora
recuperar, a expressão estética idealizada. Vem a propósito
citar Herman Von Pückler, autor de belos parques criados
no séc. XIX, quando confessa que as suas paisagens «em
muitas partes, foram, não só retocadas, mas inteiramente
transformadas uma, duas, três ou mesmo quatro vezes», por
exigência de um processo conduzido com sensibilidade e
lógica arquitetónica e não por erros técnicos ou por capricho.

The maintenance of a park like the one we have in the city
of Porto calls for concepts and principles expressed in the
classic works of Humphry Repton and Pückler, and its
study and understanding is a necessary condition for the
good performance of this task.

A manutenção de um parque como o que temos na cidade
do Porto convoca conceitos e princípios expressos nas
obras clássicas de Humphry Repton e de Pückler, sendo o
seu estudo e compreensão uma condição necessária para
o bom desempenho desta tarefa.

The dynamic nature of the vegetation cover makes it
difficult to fix a beautifully finished structure, and focuses
here on the main challenge of the team responsible for
maintenance.

O carácter dinâmico do coberto vegetal dificulta a fixação de
uma estrutura paisagisticamente acabada e centra-se aqui o
principal desafio da equipa responsável pela manutenção.
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Da leitura das transformações depende a tomada de decisões no sentido de preservar a autenticidade das paisagens
do parque respeitando os princípios e as ideias mestras subjacentes à sua conceção.

The interpretation of the transformations depends on
making decisions in order to preserve the authenticity of
the park’s landscapes, respecting the main principles and
ideas underlying its conception.

A dimensão do parque e a axiomática dos valores a invocar na
sua interpretação paisagística requerem uma equipa interna
profissionalizada e especializada. Do Diretor aos Jardineiros,
passando pelos Arquitetos e Engenheiros do gabinete do
parque, todos conhecem o historial da obra do parque e têm
uma compreensão profunda da estética das suas paisagens e
dominam os procedimentos técnicos das diversas especialidades envolvidas nas operações de manutenção (modelação
do terreno, rede de percursos e estrutura dos pavimentos, drenagem, lagos, muros, plantações de árvores e arbustos, composição das orlas das clareiras e características dos prados,
sistema de rega, rede de energia e iluminação, entre outras).
Este conhecimento sectorial é enquadrado pela necessária
capacidade de aceder à apreensão da estética arquitetónica
do mosaico de paisagens no conjunto do parque.

The size of the park and the axiomatic values to be invoked
in its landscape interpretation require a professional
and specialized internal team. From the Director to the
Gardeners, the Architects, and Engineers of the park’s office,
everyone knows the history of the park’s work and has a deep
understanding of the aesthetics of its landscapes, dominating
the technical procedures of the various specialties involved
in maintenance operations (terrain modelling), network
of paths and structure of the pavements, drainage, lakes,
walls, plantations of trees and shrubs, composition of the
edges of the clearings and characteristics of the meadows,
irrigation system, power and lighting system, among others).
This sectorial knowledge is framed by the necessary ability
to access the apprehension of the architectural aesthetics of
the landscape mosaic in the park as a whole.

A essência do parque é a sua beleza como obra de arte e a
finalidade da manutenção é preservar essa dimensão estética das paisagens. São a sensibilidade e a educação estética
da equipa que asseguram a clarividência da tomada de decisões no processo de condução da manutenção do parque.
Conservar o parque é preservar a identidade e a autenticidade das suas paisagens. Daí a necessidade de uma avaliação
permanente das unidades de paisagem, da sua compartimentação, das sequências dos campos visuais cujas escalas
variam surpreendentemente com o crescimento do copado
das árvores e do volume dos maciços arbustivos.

The essence of the park is its beauty as a work of art and
the purpose of maintenance is to preserve that aesthetic
dimension of the landscapes. It is the sensitivity and
aesthetic education of the team that ensures the clarity
of decision making in the process of park maintenance.
To preserve the park is to preserve the identity and
authenticity of its landscapes, hence the need for a
permanent assessment of the landscape units, their
compartmentalization, the sequences of the visual fields
whose scales vary surprisingly with the growth of the trees,
and the volume of the shrub clusters.

Por estas razões compete à equipa de manutenção ser
a guardiã de um acervo de conhecimento e experiência

For these reasons, it is up to the maintenance team to be
the guardian of a collection of accumulated knowledge and
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acumulados para serem preservados, enriquecidos e transmitidos de geração em geração, num processo contínuo
e alicerçado na memória institucionalizada. Este serviço,
com o seu corpo de técnicos, tem por missão melhorar o seu
desempenho observando princípios de eficiência reconhecidos e certificados pela norma NP EN ISO 14001 e registo
no Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS).

experience to be preserved, enriched, and passed on from
generation to generation, in a continuous process based
on institutionalized memory. This service, with its staff of
technicians, has the mission of improving its performance
observing efficiency principles recognized and certified
by the standard NP EISO 14001 and registered in the
Community System of Eco-Management and Auditing
(EMAS).

É de realçar o facto de o Parque da Cidade do Porto ser o
único parque realizado na Europa no século XX, cujo projeto teve como referência e fonte de inspiração a obra de
Humphry Repton que se encontrava esquecida e que merece
ser revisitada, estudada e difundida tal é a atualidade dos
seus conceitos e princípios.

It should be noted that the Porto City Park is the only park
built in Europe in the 20th century whose project had as a
reference and source of inspiration the work of Humphrey
Repton that was forgotten and deserves to be revisited,
studied, and disseminated, such is the timeliness of its
concepts and principles.

Com este «Guia de Manutenção» é enriquecida a base de
informações que ajuda a entender e conservar o parque como
obra de arte de arquitetura paisagista, reforçando a capacidade de explicação dos valores em causa e a argumentação
para a sua salvaguarda, perante as instituições políticas, os
aparelhos administrativos, a comunicação social e junto de
todos os que frequentam o parque, ou que o utilizam para a
realização de eventos, garantindo a preservação da qualidade
paisagística, florística e hidrológica do parque, assim como
o cumprimento de regras em matéria de segurança e de programação e realização das tarefas de manutenção.

This “Maintenance Guide” enriches the information base
that helps to understand and conserve the park as a work
of art in landscape architecture, reinforcing the ability to
explain the values in question and to argue for its safeguard
before political institutions, administrative elements,
the media, and with all those who go to the park, or who
use it for events, ensuring the preservation of the park’s
landscape, floristic and hydrological quality, as well as
the compliance with safety and programming rules and
carrying out maintenance tasks.

A manutenção trabalha com base em informação elucidativa quanto aos métodos a adotar na condução das paisagens do parque, atendendo às vertentes estética, técnica
e administrativa, focadas na expressão paisagística do
parque. O guião dirige-se também a quem tem de tomar
decisões políticas sobre a gestão do parque e a todos os
interessados em aprofundar o conhecimento no domínio
da arquitetura paisagista aplicada.

The maintenance works based on clarifying information
about the methods to be adopted in guiding the landscapes
of the park, taking into account the aesthetic, technical,
and administrative aspects, focused on the park’s landscape
expression. The guide is also addressed to those who
have to make political decisions about the management
of the park and to all those interested in deepening their
knowledge in the field of applied landscape architecture.
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O inventário fotográfico aqui apresentado serve de exemplificação de como se procede à identificação e ao controlo do
mosaico de paisagens do parque, para que a equipa responsável pela manutenção possa ajustar os desenvolvimentos
da vegetação às imagens de referência. O parque requer uma
gestão integrada, conjugando todos os fatores e especialidades envolvidos no seu sistema, mas todo o trabalho converge
para a preservação da expressão estética das paisagens.

The photographic inventory presented here serves as an
example of how to proceed with the identification and
control of the park’s landscape mosaic, so that the team
responsible for maintenance can adjust the vegetation
developments to the reference images. The Park requires
an integrated management, combining all the factors and
specialties involved in its system, but all the work converges
to preserve the aesthetic expression of the landscapes.

A perceção do parque varia significativamente conforme as
estações do ano, a hora do dia e as condições atmosféricas.
É muito diferente a perceção que se tem das suas paisagens
num dia de chuva, em que se transfiguram devido à retenção da água nas charcas, ou num dia de sol em que se destacam os espaços protegidos pelas sombras. Deambular pelo
parque num dia nublado e chuvoso e observar as paisagens
molhadas é uma experiência singular que se recomenda.
Acresce que nos dias mais húmidos há, usualmente, menos
visitantes e esse despovoamento torna o parque mais silencioso, intimista e quase misterioso. Nos dias de sol há mais
visitantes, mais movimento e animação.

The Park’s perception varies significantly according to
the seasons, time of day, and weather conditions. The
perception of the landscapes on a rainy day, when they are
transfigured due to the retention of water in the ponds,
is very different to that of a sunny day, when the spaces
protected by shades stand out. Strolling through the park
on a cloudy and rainy day and observing the wet landscapes
is a unique experience that is recommended. In addition,
on the wetter days, there are usually fewer visitors and
this makes the park quieter, more intimate and almost
mysterious. On sunny days there are more visitors; more
movement and entertainment.

Acabada e estabilizada a composição das paisagens do parque, pode dar-se por completada a referenciação da obra
com plantas, ilustrações e foto-imagens, sempre acompanhadas e enriquecidas com anotações, descrições e guias de
procedimentos. A partir daqui a manutenção torna-se mais
rotinada e foca-se na conservação do parque assegurando
que a sua estrutura paisagística não é desvirtuada. Vem a
propósito sublinhar que um parque nunca é uma obra completamente acabada, pedindo decisões ao longo do processo
de manutenção que requerem sensibilidade arquitetónica.

Once the composition of the park’s landscapes has been
completed and stabilized, the work can be referenced with
plans, illustrations, and photo-images, always accompanied
and enriched with notes, descriptions, and procedure
guides. From here, maintenance becomes more routine and
focuses on the conservation of the park ensuring that its
landscape structure is not distorted. The following quote
is proposed: Olmsted’s parks exist before they are finished,
which means they are never actually finished.
Maintenance obeys a selective self-referencing, in which
aesthetically achieved landscapes are identified and, as much
as possible, stabilized and safe-guarded, but there is always

A manutenção obedece a uma autorreferenciação seletiva, em que são identificadas e, na medida do possível,
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estabilizadas e salvaguardadas as composições paisagísticas esteticamente conseguidas, mas há sempre a necessidade de controlar as naturais transformações provocadas
pelas dinâmicas do coberto vegetal e que convocam uma
apurada educação estética sobre o modo de conduzir as
paisagens.

the need to control the natural transformations due to the
dynamics of the vegetation cover and which demand a refined
aesthetics knowledge on how to guide landscapes. The park’s
space is fully occupied by the park itself, with no place for the
introduction of any elements, equipment, or other ideas or
objects foreign to its original structure. Contrary to what one
might think, in urbanistically unclear readings, the space is
open, free, but it is not empty or unoccupied. The park space
is fully occupied by the park itself. It is important to stress
this aspect of the issue as there will always be pretensions, the
most imaginative and unpredictable, to occupy these spaces
for the most diverse uses without realizing that this would
be the destruction of the park.

O espaço do parque está integralmente ocupado pelo parque não havendo nele lugar para a introdução de quaisquer
elementos, equipamentos ou outras ideias ou objetos estranhos à sua estrutura original. Ao contrário do que possa
parecer, em leituras urbanisticamente pouco esclarecidas,
o espaço é aberto, livre, mas não está vazio ou desocupado.
O espaço do parque está totalmente ocupado pelo parque. É
importante sublinhar este aspeto, pois haverá sempre pretensões, as mais imaginativas e imprevisíveis para ocupar
estes espaços para as mais diversas utilizações sem se aperceberem que isso seria a destruição do parque.

If, in the formal garden, the project can accurately define the
idealized final layout and which, once carried out, remains
stable within a range of variation related to the cycle of the
seasons and with the replacement of plants with short lives,
in the case of the park, in principle, the project cannot and
should not be too assertive or excessively deterministic, so
as to allow for the development of ideas that can only be
worked on, or even can only occur, in the context of the work
and in the early stages of maintenance. What is interesting
is that these overdue ideas are, in general, simplifying and
minimalist, bringing attention to the singularity of the sites
using subtle differentiations with a functional and aesthetic
sense, as was the case with the draining ponds that were an
innovation in the way of solving the drainage.

Se, no jardim formal, o projeto pode definir com rigor a
configuração final idealizada e que, depois de realizada, se
mantém estável dentro de um domínio de variação que tem
a ver com o ciclo das estações e com a reposição de plantas
de curto período de vida, no caso do parque, por princípio, o projeto não pode e não deve ser muito assertivo nem
excessivamente determinístico de modo a dar margem ao
desenvolvimento de ideias que só podem ser trabalhadas,
ou mesmo só podem ocorrer, no contexto da obra e nas
primeiras fases da manutenção. Curiosamente, estas ideias
tardias são, em geral, simplificadoras, minimalistas, desadjetivantes e acentuam a singularidade dos sítios recorrendo
a diferenciações subtis com um sentido funcional e estético
como aconteceu com as charcas drenantes que foram uma
inovação no modo de resolver a drenagem.

Throughout the park, there is an architectural language
that structures its image, giving it originality and landscape
identity that translates into the full enjoyment of its
composition. The architecture of the park’s landscapes has
an expression that is its very own and that pleases without
imposing itself, requiring naturalistic simplicity and peace
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Em todo o parque há uma linguagem arquitetónica que
estrutura a sua imagem conferindo-lhe originalidade e
identidade paisagística que se traduz no pleno agrado da
sua composição. A arquitetura das paisagens do parque tem
uma expressão que lhe é própria e que agrada sem se impor
o que requer simplicidade naturalista e sossego em sentido
lato. É também importante assegurar a interioridade cénica
do parque através da contenção dos campos visuais dentro
de domínios paisagisticamente demarcados que permitem
reconhecer o sentido estético de cada unidade de paisagem
e a sua posição como parte de um todo que é o parque.

in the broad sense. It is also important to ensure the scenic
interiority of the park through the containment of visual
fields within beautifully landscaped domains that allow
for the recognition of the aesthetic sense of each landscape
unit and its position as part of a whole that is the park.
The essence of the park is to be a free space, in the sense
that it is not pre-formatted, nor marked and coded for any
activity, nor committed to programmes, nor linked to the
provision of services. It is an open space, free of charges,
available to all those who visit it, ensuring that they will
find it in peace since, in the park, the aim is to avoid the
encouragement of anything that involves programming
and disturbing the stillness and serenity of the landscapes.

A essência do parque é ser um espaço livre, no sentido em
que não está pré-formatado, nem marcado e codificado para
qualquer atividade, nem comprometido com programas,
tampouco vinculado à prestação de serviços. É um espaço
aberto ao estar, gratuitamente, disponível para todas as pessoas que o visitam, assegurando que o vão encontrar em
sossego já que, no parque, evita-se promover o que quer que
seja que implique programação e perturbação da quietude
e serenidade das paisagens.

In addition to being a free space, the park is also free time;
open to the spontaneous and private behaviour of the
people who use it. The safe-guarding of the Park as a free
space is a civilizational value acquired and made aware
by Porto’s inhabitants, but it will never be anything but a
difficult and demanding challenge that will always depend
on the institutionalized culture and clairvoyance in the
sphere of power and the competences of the Municipality.

Além de ser um espaço livre o parque é, também, um tempo
livre e aberto ao comportamento espontâneo e privado das
pessoas que o utilizam. A salvaguarda do parque como
espaço livre é um valor civilizacional adquirido e conscientizado pela população da cidade do Porto, mas nunca
deixará de ser um desafio difícil, exigente e que dependerá
sempre da cultura e clarividência institucionalizada na
esfera do poder e das competências do Município.

Formalizing and instituting the grouping of knowledge
about concepts based on the history of landscape
architecture, and keeping the argumentation that prevents
the occupation and use of the Park with activities that
conflict with the predicate of free space structured and
updated, should be a permanent concern for all those who
are responsible for its management and maintenance.

Formalizar e instituir o acervo de conhecimentos sobre
conceitos sedimentados na história da arquitetura paisagista e manter estruturada e atualizada a argumentação que
impeça a ocupação e a utilização do parque com atividades

The more appreciated the Park is, the greater the desire to
explore it as a space and as a brand, for the most diverse of
events. It turns out that these uses are generally incompatible
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que conflituam com o predicado de espaço livre deve ser
uma preocupação permanente dos responsáveis pela sua
gestão e manutenção.

with the park’s raison d’etre and essence, so they can only be
admissible with an exceptional, ephemeral character and
with peripheral locations.

Quanto mais apreciado é o parque maior é a tentação para o
explorar, como espaço e como marca, para a realização dos
mais diversos eventos. Acontece que essas utilizações são,
geralmente, incompatíveis com a razão de ser e a essência
do parque pelo que só poderão ser admissíveis com caracter
excecional, efémero e com localizações periféricas.

Users are attracted by the fact that there is nothing
happening in the Park and the visit is hampered if that
expectation of privacy, peace, and free time, given the
contemplation of the landscape, is frustrated by intrusions
and occupations that conflict with the park’s absolute
availability as free space.

Os utentes são atraídos pelo facto de não haver nada a
acontecer no parque e a visita fica frustrada se essa expectativa de privacidade, de sossego e de tempo-livre, dado
à contemplação da paisagem, for gorada por intrusões e
ocupações que conflituam com a disponibilidade absoluta do parque como espaço livre.

The relationship between the city and the park involves
understanding and respecting the solemnity of the
landscapes. The park’s aesthetics call for quietness and
stillness, ensuring that it is absolutely available, free
from intrusive, or in any way disturbing, occupations
and ensuring that the normal visitor will find the park
free, providing them with long and healthy walking or
cycling paths, as well as moments of informal rest and
contemplation; enjoying pleasant leisure time.

A relação da cidade com o parque passa por compreender
e respeitar a solenidade das paisagens. A estética do parque pede reserva e quietude assegurando que está absolutamente disponível, livre de ocupações intrusivas, ou de
algum modo perturbadoras, garantindo que o visitante
normal vai encontrar o parque livre, proporcionando-lhe
longos e saudáveis passeios a pé ou de bicicleta, bem como
momentos de repouso e de contemplação num ato de estar
informal e de aprazível fruição de tempos-livres.

The park itself has no definite use; it is stripped of codified
themes and activities that link spaces. It differs, therefore,
from theme parks and sports areas whose spaces are
formatted for the practice of specific modalities that are
appealing because of their perception, use, and features.
The park is the antithesis of this when it is configured and
presented as a decoded space.

O parque em si não tem nenhuma utilização definida, está
despojado de temas e de atividades codificadas e vinculadoras dos espaços. Distingue-se, portanto, dos parques temáticos e das zonas desportivas cujos espaços são formatados
para a prática de modalidades específicas que os cativam
sob o ponto de vista da sua perceção, utilização e das suas

The park’s concepts, principles, and purposes refer as a
whole to the aesthetics of pure landscapes.
The park’s programme is not to be busy and disturbed by
scheduled activities and events.
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funcionalidades. O parque é a antítese disto ao configurar-se e apresentar-se como espaço descodificado.

Regarding the park’s aesthetics, it is important to consider
that its appreciation takes place in the context of an
emotional logic that is not at all configurable.

Os conceitos, princípios e finalidades do parque remetem
em absoluto para a estética de paisagens puras.

The reason for safeguarding and maintaining a park is to
be found in the emotional value and aesthetic sense of its
landscapes and is not intended to evoke in the first line
of argument “natural vegetation, wildlife habitats” and
other common places, ignoring the essentials which is the
aesthetic merit of its landscapes without which the park
does not succeed.

O programa do parque é não ser ocupado e perturbado por
atividades e acontecimentos programados.
Sobre a estética do parque sublinha-se que a sua apreciação
decorre no contexto de uma lógica emocional que não é, de
todo, parametrizável.

From a cultural point of view, the Park is part of a rare
landscape heritage, when we consider its historical
references and sources of inspiration that refer to the
“movement of the parks” that was prodigious between
the 17 th and 19 th century.

A razão para se salvaguardar e manter um parque encontra-se
no valor emocional e sentido estético das suas paisagens e não
vem a propósito evocar na primeira linha de argumentação
«a vegetação natural, os habitats de vida selvagem» e outros
lugares-comuns, ignorando o essencial que é o mérito estético
das suas paisagens sem o qual o parque é um ato falhado.

Therefore, the purpose is to contextualize the Porto City
Park in the history of Landscape Architecture. After the
Brenitz and Muskau parks designed by Herman Von Pückler,
which were built mid-19th century and gave remarkable
continuity to the thought and the art of creating landscapes
evident in the work of Repton. This school, with everything
that makes it unique, deserves to be studied, recovered, and
applied in practical terms. Landscape architecture, like
architecture in geneal, requires an accurate knowledge
of the territory, the inert materials of vegetation, and
construction techniques in order to arrive at the essence
of its discourse which is aesthetic creation; it is art that,
quoting Croce “is what everyone knows it to be”.1

Do ponto de vista cultural o parque faz parte de um património paisagístico raro considerando as suas referências históricas e fontes de inspiração que remetem para o «movimento
dos parques» que foi prodigioso entre o séc. XVII e o séc. XIX.
Vem, por isso, a propósito contextualizar o Parque da Cidade
do Porto na história da Arquitetura Paisagista. Depois dos
parques de Brenitz e de Muskau da autoria de Herman Von
Pückler, construídos em meados do séc. XIX e que deram notável continuidade ao pensamento e à arte de criar paisagens
patentes na obra de Repton. Esta escola, com tudo o que tem de
único, merece ser estudada, recuperada e aplicada na prática.
A Arquitetura Paisagista, como as arquiteturas em geral,
requer um apurado conhecimento do território, dos materiais inertes da vegetação e das técnicas construtivas para

 Benedetto Croce, Breviario di Estetica (1912). Prima lezione: CHE COSE’
L’ARTE?

1

25

GUIA PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE
GUIDE FOR THE MAINTENANCE OF THE PORTO CITY PARK

a partir daí chegar à essência do seu discurso que é criação
estética, é arte que, citando Croce, «é aquilo que toda gente
sabe o que é».1

References, standards, and even some principles that
structure the knowledge of architecture, do not form a
theory as knowledge that, once acquired, ensures the
creation of a work of art which results more from the
imagination than from a rationally structured process.
However, the landscape has a logic, if we want a rationality
that regardless of how much one wants to unravel, it escapes
us in the immensity of its intangible interpretations. And it
is in this context that the maintenance of the park is called
upon to intervene in an architecture that is a symbiosis of
spaces and forms that complement each other when they
are functional and beautiful.

As referências, os padrões e mesmo alguns princípios que
estruturam o saber arquitetar não formam uma teoria
enquanto conhecimento que depois de adquirido assegure
a criação de uma obra de arte a qual resulta mais da imaginação do que de um processo racionalmente estruturado.
No entanto, a paisagem tem uma lógica, se quisermos uma
racionalidade que, por muito que se queira desvendar, escapa-nos na imensidão das suas interpretações intangíveis. E é
neste contexto que a manutenção do parque é chamada para
intervir numa arquitetura que é uma simbiose de espaços e
de formas que se completam quando são funcionais e belas.

The transformations of the landscape occur in a projected
domain and its evolution is controlled by maintenance.
The transformations of the park are part of it as an
architected object, but when the change leaves the idealized
parameters, it no longer corresponds with the landscape
references, and so, it is necessary to intervene to restore
the order and harmony of the landscape unit in question,
placing it within its domain of expression.

As transformações da paisagem ocorrem num domínio
projetado e o seu evoluir é controlado pela manutenção.
As transformações do parque fazem parte dele como objeto
arquitetado, mas quando a mudança sai dos parâmetros
idealizados, deixando de ter correspondência com as referência paisagística, então, há que intervir para se repor a
ordem e a harmonia da unidade de paisagem em causa,
colocando-a dentro do seu domínio de expressão.

The simplicity of the park is the result of aesthetic options,
where nature, as an idea, is taken to the limit, showing it as
if it were pristine, thus giving way to the illusion that there
is a reconciliation of the human condition with the order
of the world. In this sense, the park provides moments of
detached contemplative tranquillity, of an architectural
beauty that surpasses the common idea of nature by
representing it and presenting it as a work of art.

A simplicidade do parque é o resultado de opções estéticas,
onde a natureza como ideia é levada ao limite, mostrando-a
como se fosse pristina, dando assim lugar à ilusão de que
há uma reconciliação da condição humana com a ordem
do mundo. Neste sentido o parque proporciona momentos de desprendido sossego contemplativo, de uma beleza
arquitetónica que supera a ideia comum de natureza ao
representá-la e apresentá-la como obra de arte.
1
Benedetto Croce, Breviario di Estetica (1912). Prima lezione: CHE COSE’
L’ARTE?
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2. CONTEXTO HISTÓRICO
HISTORICAL CONTEXT

A ideia de criar um Parque da Cidade do Porto remonta
ao início do séc. XX, a 26 de novembro de 1926, o Senhor
Vereador Dr. Sousa Rosa submete à apreciação da Câmara
Municipal a planta cadastral com a demarcação das parcelas onde se propõe a construção do «parque da cidade»
pondo em prática uma estratégia de gestão fundiária que, ao
longo de décadas e passando por diversas vicissitudes, tornou possível a realização de uma obra de rara envergadura.

The idea of creating a City Park in Porto dates back to
the beginning of the 20th century when, on November
26, 1926, the councilman Dr. Sousa Rosa submitted the
cadastral map with the demarcation of the plots where the
construction of the «city park» was proposed, putting into
practice a terrain management strategy that, over decades
and going through various vicissitudes, made it possible
to carry out a truly rare piece of work.

Ezequiel de Campos (1874-1965) deu um contributo relevante para focar o propósito político e urbanístico de dotar
a cidade de um parque urbano fazendo notar que a cidade
para além dos seus jardins públicos necessitava de um parque. No seu Prólogo ao Plano da Cidade do Porto de 1932,
Ezequiel de Campos escreve: «os parques são tão necessários na vida urbana como os elementos de trabalho – para
todas as camadas de gente e para todas as idades» e mostra,
também neste caso, ter uma cultura urbanística avançada
ao distinguir e compreender a diferença entre o conceito
de jardim e o conceito de parque.

Ezequiel de Campos (1874-1965) made a relevant
contribution to focus on the political and urban purpose
of providing the city with an urban park, noting that the
city, in addition to its public gardens, needed a park. In his
Prologue to the 1932 Porto City Plan, Ezequiel de Campos
writes: «parks are as necessary in urban life as the elements
of work – for all layers of people and for all ages» and shows,
also in this case, to have an advanced urban culture by
distinguishing and understanding the difference between
the concept of a garden and that of a park.
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Os diversos Planos Urbanísticos que se seguiram para
a cidade do Porto não dominavam o conceito de parque
urbano. Os estudos de Giovanni Muzio, elaborados nos anos
1940, não são claros quanto ao conceito do parque. O plano
de Almeida Garrett de 1952 classificava o espaço do parque
como uma «zona desportiva municipal» e o plano de Robert
Auzelle de 1961 mistura o parque com a feira de exposições.

The various Urban Plans that followed for the city of Porto
did not dominate the concept of Urban Park. Giovanni
Muzio’s studies, developed in the 1940s, are not clear
about the concept of the park. Almeida Garrett’s 1952
plan classified the park space as a «municipal sports area»
and Robert Auzelle’s 1961 plan mixes the park with the
exhibition fair.

Porventura a «Comissão de Estudo da Valorização Turística
da Foz do Douro», no relatório apresentado a 7 de agosto de
1945, tem uma noção mais avalizada do que estava em causa
na ideia inicial ao considerar o Parque da Cidade «como
inexequível» embora reconheça que, a ser financeiramente
possível, a existência de um parque seria «um índice insofismável de cultura e civilização».

Perhaps the «Commission for the Study of the Tourist
Valuation of Foz do Douro», in the report submitted on
August 7, 1945, has a more authenticated notion of what
was at issue in the initial idea when considering the City
Park «as undoable» while recognizing that, if financially
possible, the existence of a park would be «an unmistakable
index of culture and civilization».

Em todo o caso, a localização do parque e a reserva dos cerca
de 80 hectares de terreno para esse fim foram um propósito que se manteve a partir de 1926 como um processo
visionário e evolutivo. Atravessou períodos atribulados
de dificuldades e desafios, para culminar na obra de que
hoje podemos desfrutar.

In any case, the Park’s location and the reservation of about
80ha of terrain for that purpose, remained from 1926 as
a visionary and evolutionary process. It went through
troubled periods of difficulties and challenges, culminating
in the work that we can enjoy today.
The city park, located at the northwest end of the county,
between Avenida da Boavista and Estrada da Circunvalação
(bypass), close to the Castelo do Queijo fort, in the centre
of the Porto metropolitan area, with excellent accessibility,
is a work of architectural landscape art, recognized as an
integral part of the city’s cultural heritage. It occupies an
area of about 80 hectares and is currently the largest urban
park in the country.

O Parque da Cidade, localizado no extremo noroeste
do concelho, entre a Avenida da Boavista e a Estrada da
Circunvalação, próximo do forte do Castelo do Queijo, no
centro da área metropolitana do Porto, com excelentes acessibilidades, é uma obra de arte de arquitetura paisagista
reconhecida como parte integrante do património cultural
da cidade. Ocupa uma superfície com cerca de 80 hectares
sendo, presentemente, o maior parque urbano do país.

Since its opening to the public in 1991, the park has been
sought after by a high and ever increasing number of
visitors who enjoy it in their free time, thankful for the
tranquillity and contemplation of its landscapes that

Desde que foi aberto ao público, em 1991, o parque é procurado por um elevado e sempre crescente número de visitantes que o apreciam nos tempos livres dados ao sossego e
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à contemplação das suas paisagens que convocam o imaginário do paraíso, não perdido, mas encontrado e construído
por uma cultura urbana que se libertou dos estereótipos dos
jardins de ostentação e soube apropriar-se do conceito de
parque para aprofundar o sentido de espaço, livre e aberto,
arquitetado como valor civilizacional da polis democrática.
O parque está concebido para receber um elevado número
de visitantes, mas tem limites que devem ser determinados
pelo nível de conforto, perceção dos espaços de privacidade,
associados à dispersão e à escala dos sítios. Pretende-se que
cada pessoa ou grupo encontre o seu espaço no parque, sem
se sentirem no meio de uma multidão na natureza.

bring to mind a paradise; not lost, but found and built by
an urban culture that freed itself from the stereotypes of
ostentatious gardens and knew how to take the concept of
a park so as to deepen the sense of space, free and open,
designed as a civilizing value of the democratic polis. The
park is designed to receive a high number of visitors, but it
has limits that must be determined by the level of comfort
and perception of privacy spaces, associated with the
dispersion and scale of the areas. Each person or group is
called to find their own space in the park, without feeling
as if in the middle of nature, but in a crowd.
The naturalistic simplicity of this urban park aims to
meet the aesthetic sense of pure landscapes, designed
only to be beautiful and healthy by promoting wellbeing and contributing to the quality of life in the city.
Therefore, the design of the park «will end up imposing
the style in which the landscape predominates»2, creating
a new element that diversifies and enriches the urban
composition. The park is an integral part of the city and
its concept, as a public free space, was only consolidated
with the «hygienist» vision of urbanism that understood
the importance of parks for health and its useful meaning
for the enjoyment of free time. The creation of conditions
to make possible the healthy right to have and occupy free
time with leisure is a civilizational achievement, and it is
in this context that the landscape architecture ideas that
materialize in the work regarding this park are developed.

A simplicidade naturalista deste parque urbano pretende
ir ao encontro do sentido estético de paisagens puras,
arquitetadas apenas para serem belas e saudáveis ao promover bem-estar e contribuir para a qualidade de vida na
cidade. Por isso na conceção do parque «acabará por se
impor o estilo em que predomina a paisagem»2 criando
um elemento novo que diversifica e enriquece a composição urbana. O parque faz parte integrante da cidade e o seu
conceito, como espaço livre público, só se consolidou com
a visão «higienista» do urbanismo que entendeu a importância dos parques para a saúde e o seu sentido útil para a
fruição de tempos livres. É uma conquista civilizacional a
criação de condições para ser possível o direito salutar a ter
e ocupar tempos livres dados ao lazer e é neste contexto que
se desenvolvem as ideias de arquitetura paisagista que se
materializam na obra deste parque.

2 Luis Rodriguez-Avial Llardent, Zonas Verdes y Espacios Libres en la
Ciudad, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid.

2 Luis Rodriguez-Avial Llardent Zonas Verdes y Espacios Libres en la
Ciudad Instituto de Estudios de Administración Local Madrid.
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A manutenção do parque tem por base a consciência da sua
delicada simplicidade e disponibilidade para acolher quem
procura estar em sossego a contemplar as suas paisagens.
Os materiais de construção são a terra, a água, a pedra e a
vegetação que adquirem aqui predicados singulares. Cada
sítio, árvore ou pedra adquire identidade, passando a ser
parte de uma obra de arte.

The park’s maintenance is based on the awareness of its
delicate simplicity and availability to welcome those
looking to be in peace and contemplate its landscapes. The
building materials are earth, water, stone, and vegetation
that take on unique qualities here, each place, tree, or stone
acquires identity, becoming part of a work of art.
The biophysical structure of the park is grounded and
shows itself in an evolutionary process that has unique
moments of perfect composition to register as references;
but these situations are always unstable, mainly due to the
dynamics of the development and growth of vegetation. In
the critical assessment of the landscaping, the principle
of dominance of organic forms prevails, privileging
difference and fractality which is understood as an
irregular significant and identity order. Repetition is
problematic in the design of the landscape when denying
it the necessary naturalistic expression that, in the city
as a whole, contrasts with the geometry of the building.

A estrutura biofísica do parque alicerça-se e mostra-se
num processo evolutivo que tem momentos singulares de
composição perfeita a registar como referências, mas essas
situações são sempre instáveis, principalmente devido às
dinâmicas do desenvolvimento e crescimento da vegetação.
Na avaliação crítica da composição paisagista prevalece o
princípio da dominância das formas orgânicas, privilegiando a diferença e a fractalidade entendida como uma
ordem irregular significante e identitária. A repetição é
problemática no desenho da paisagem ao negar-lhe a necessária expressão naturalista que, no conjunto da cidade, faz
contraponto com a geometria do edificado.

The park acquires meanings that value the city’s
geographical perception, asserting itself as one of its
reference elements, but its revelation only happens as a
result of the emotion, attention, and appreciation that
visitors feel when contemplating its landscapes.

O parque adquire significados que valorizam a perceção
geográfica da cidade, afirmando-se como um dos seus elementos de referência, mas a sua revelação só acontece em
resultado da emoção, atenção e apreço que os visitantes
sentem ao contemplar as suas paisagens.

It is, therefore, through the presence and contemplative
apprehension of the landscape that the park’s reveal takes
place.

É, portanto, através da presença e apreensão contemplativa
da paisagem que se processa a desocultação do parque.
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The size of the park and the
specialization required for its
maintenance, with specific knowledge
of its architecture and the history of
the work, require a department with
qualified personnel to ensure the
carrying out and integrated management
of a set of differentiated tasks.

A dimensão do parque e a especialização
necessária na sua manutenção, com
conhecimentos específicos da sua
arquitetura e do historial da obra,
requerem um gabinete com pessoal
habilitado para assegurar o desempenho
e a gestão integrada de um conjunto de
tarefas diferenciadas.

Direção

Management

O responsável pela direção ou coordenação da manutenção do parque deve, de preferência, ser formado no próprio
gabinete do parque, no contexto de uma carreira progressiva
havendo assim a garantia de que domina o conhecimento
do sistema e dos serviços, nas suas múltiplas vertentes.

The person responsible for directing or coordinating the
park’s maintenance should, preferably, be trained in the
park’s own department, in the context of a progressive
career, thus ensuring that they have knowledge of the
system and services, in its multiple aspects.
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Técnico Superior Especializado

Specialized Senior Technician

A direção pode necessitar do apoio de um técnico com
formação superior no domínio das ciências agroflorestais
e com conhecimentos e sensibilidade para os conteúdos,
princípios e valores da Arquitetura Paisagista.

The management may need the support of a technician
with higher education in the field of agroforestry sciences
and with knowledge and sensitivity to the contents,
principles, and values of Landscape Architecture.

Secretariado

Secretariat

Compete-lhe dar apoio à direção, tratar do expediente, assegurar a organização documental assim como dar suporte
a todo o procedimento burocrático e administrativo
incluindo a coordenação dos contactos com as entidades
e os serviços com quem o gabinete se relaciona.

This person is responsible for providing support to the
management, handling the everyday work, ensuring the
document organization, as well as supporting the entire
bureaucratic and administrative procedure, including the
coordination of contacts with the entities and services with
which the office relates.

Arquivo

Clerk

Reúne, classifica, organiza e conserva o acervo de informação desenhada e escrita dos estudos, projeto, obra, gestão e
demais assuntos significantes relativos à conceção e construção do parque.

This person gathers, classifies, organizes, and preserves
the information collection and written about the studies,
project, work, management, and other significant issues
related to the conception and construction of the park.

Técnicos de Jardinagem

Gardening Technicians

A equipa de jardineiros tem uma hierarquia onde há um
jardineiro chefe que responde perante a direção. A equipa
de jardinagem é formada para operar de forma integrada
sobre o coberto vegetal, acertos de modelação, controlo e
melhoramento do sistema de drenagem pluvial onde a rede
de charcas e os lagos requerem uma atenção permanente.
Os jardineiros asseguram uma vigilância e avaliação crítica
permanentes e intervêm para corrigir qualquer alteração

The team of gardeners has a hierarchy where there is a
chief gardener who reports to the Board. The gardening
team is formed to fully operate on the vegetation cover,
modelling arrangements, control and improvement of
the rain drainage system where the ponds and the lakes
require permanent attention. Gardeners ensure permanent
surveillance and critical evaluation, intervening to
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que ocorra e que seja considerada inconveniente. As pequenas reparações de muros e de pavimentos são tarefas de
rotina que a equipa de jardinagem deve estar habilitada a
realizar.

correct any changes that occur and that are considered
inconvenient. Small wall and floor repairs are routine tasks
that the gardening team must be able to carry out.

Cleaning Technicians

Técnicos de Limpeza

The cleaning crew ensures that the collection of waste,
from paper bins and other containers installed in the
park, is carried out with two daily passes and, in addition,
it makes systematic rounds throughout the space of the
park, collecting any undesirable objects that it finds. It is
important to keep the park clean; there can be no rubbish
or signs of neglect, which is not the same as fallen foliage
or overgrown herbs, or with the presence of brambles
and gorse, which are welcome and give a rural and wild
expression, and that, up to a point, combines with the
naturalistic expression that characterizes the landscapes
of the park.

A brigada de limpeza assegura que a recolha de resíduos,
das papeleiras e de outros recipientes próprios instalados
no parque, é efetuada com duas passagens diárias e, além
disso, faz rondas sistemáticas por todo o espaço do parque recolhendo qualquer objeto indesejável que encontre.
É importante manter o parque limpo, não pode haver lixo
nem sinais de desmazelo, o que nada tem a ver com a folhagem caída nem com ervas crescidas, ou com a presença de
silvados e de tojo, que são bem-vindos e dão uma expressão
campestre e selvagem, quanto baste, que, na justa medida,
combina com a expressão naturalista que caracteriza as paisagens do parque.

Irrigation Technicians

Técnicos de Rega

The irrigation system, which includes the catchment,
pumping station, distribution pipes, sprinkler network,
and irrigation nozzles, due to its size and inherent
weaknesses, lacks permanent technical surveillance and the
ability to intervene immediately in the event of a burst. This
availability, being permanent, should be more attentive in
the summer period when there is a water deficit in the soil
and irrigation is used to keep the park’s meadows looking
green and lush. The irrigation technical team does not need
to be exclusively assigned to the park.

O sistema de rega, que inclui a central de captação, de
bombagem, condutas de distribuição, rede de aspersores
e bocas de rega, pela sua dimensão e inerentes fragilidades,
carece de vigilância técnica permanente e de capacidade
para intervir de imediato no caso de ocorrer alguma rutura.
Esta disponibilidade, sendo em permanência, deve ser mais
atenta no período de verão quando há défice hídrico no solo
e se recorre à rega para manter os prados do parque com
aspeto verde e viçoso. A equipa técnica da rega não necessita
de estar exclusivamente afeta ao parque.
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Técnico Eletricista

Electrician

A assistência à rede de iluminação do parque é assegurada
pelos serviços gerais responsáveis por este setor no conjunto dos parques e jardins da cidade. Sempre que for necessário substituir lâmpadas ou fazer reparações, recorre-se
aos serviços gerais e não se justifica ter um técnico desta
especialidade dedicado ao parque em exclusividade.

Assistance to the park’s lighting system is ensured by the
general services responsible for this sector in all the parks
and gardens in the city. Whenever the replacement of lamp
posts or repairs is necessary, general services are used and
there is no reason to have an exclusive technician dedicated
to the park.

Economato

Supply Manager

A gestão de alfaias de jardinagem e de demais maquinaria
utilizada nos trabalhos de rotina na manutenção do parque,
assim como o controlo de consumíveis, requer um eficiente
serviço de economato onde são operados e registados todos
os movimentos.

The management of gardening supplies and other
machinery used in routine work in the maintenance of the
park, as well as the control of consumables, requires an
efficient supply management service where all movements
are operated and recorded.

Parque de Máquinas

Machine Park

A maquinaria utilizada (tratores, corta relvas, reboques,
cilindros e viaturas) exige cuidados permanentes de limpeza, revisão e reparação de modo a estar operacional e ser
durável.

The machinery used (tractors, lawnmowers, tows, cylinders,
and vehicles) requires permanent cleaning, inspection, and
repair in order to be operational and durable.

Canteen

Cantina

It is important to have an affordable meal service, with
quality and comfort for all the people who work in the park.

É importante haver um serviço de refeições económicas,
com qualidade e conforto para todas as pessoas que trabalham no parque.
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Balneários

Showers

Os jardineiros, operadores de máquinas e técnicos de limpeza têm fardamento próprio que lhes confere mais segurança e conforto, bem como um estatuto profissional, e facilita a sua identificação à vista, pelos utentes do parque. Ter
um espaço próprio para mudas de roupa e poder tomar um
banho depois de um dia de intenso trabalho físico é uma
necessidade básica.

Gardeners, machine operators, and cleaning technicians
have their own uniform that gives them more security and
comfort, as well as a professional status, and facilitates
their identification by sight by park users. Having their
own space for changes of clothes and being able to take a
shower after a day of intense physical work is a basic need.
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DO MOSAICO DE PAISAGEM
THE COMPOSITION
OF THE LANDSCAPE MOSAIC

A compartimentação do parque em unidades de paisagem
e a sua justaposição e agregação com harmonia no conjunto requer ligações de transição e de passagem que assegurem continuidades e desenvolvimentos de campos e de
eixos. Nas operações de manutenção o controlo dos campos
visuais e da expressão estética atende de forma distinta aos
detalhes e aos conjuntos.

The compartmentalization of the park in landscape units,
and its juxtaposition and gathering with harmony in the
set, requires transition and passage connections that
ensure continuity and development of fields and axes. In
maintenance operations, the control of visual fields and
aesthetic expression responds differently to details and sets.
The same landscape unit provides multiple visual fields
that differ according to the observer’s position. In places
where angles are taken with unique views, there are
rest areas. The stabilization of the Park’s landscape is
predominantly worked from these observation points, but
not only from here. The landscape control is done from
all points of the park in a recurring way, constituting
a permanent challenge that requires refined aesthetic
sensitivity.

A mesma unidade de paisagem proporciona múltiplos
campos visuais que se diferenciam em função da posição
do observador. Nos locais onde se apanham ângulos com
vistas singulares há estadias. A estabilização da paisagem
do parque é dominantemente trabalhada a partir destes
pontos de observação, mas não só. O controlo paisagístico
é feito a partir de todos os pontos do parque de uma forma
recorrente constituindo um desafio permanente que requer
apurada sensibilidade estética.
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A diferenciação dos sítios tem como denominador comum
a expressão de uma intemporalidade que não admite intrusões e acrescentos de elementos estranhos a essa intemporalidade ou que de algum modo conflituem com o conceito
de «belo natural».

The differentiation of sites has as a common denominator
the expression of a timelessness that does not admit
intrusions and additions of elements foreign to that
timelessness, or that somehow conflict with the concept
of “natural beauty”.

Os percursos ao longo dos caminhos convidam a fazer trajetórias formais seguidas por uma grande parte dos visitantes que preferem, em parte por hábito, caminhar sobre os
pavimentos em vez de se aventurarem pelos prados. Mas os
caminhos além de serem percursos lineares codificados e
orientados, com pontos de partida e de chegada definidos,
mostram de mais as distâncias e, por consequência, o tempo
psicológico dos percursos. Para controlar a perceção das
distâncias dentro do parque, os troços dos caminhos são
curtos, segmentados e intercalados por acontecimentos e
locais convidativos para se abandonar o caminho e deambular livremente pelos prados. Entende-se por passear o
andar nos caminhos – «deslocar-se ao acaso sem um fim
em vista» o que é diferente da passeata, que acontece nos
espaços abertos e informais dos prados nas clareiras em
que o percurso é aleatório e a posição do passeante em cada
ponto ao longo do tempo é motivada por circunstâncias
ocasionais.

The routes along the paths invite you to follow conventional
trails that are followed by most of the visitors who prefer,
partly out of habit, to walk on the pavements instead of
venturing through the meadows. But the paths, in addition
to being coded and oriented linear paths, with defined
starting and ending points, also show the distances and,
consequently, the psychological time of the paths. To
control the perception of distances within the park, the
sections of the paths are short, segmented and interspersed
with events and inviting places to abandon the path and
roam freely through the meadows. Strolling on paths is
understood as “moving around at random without an
end in sight”, which is different from the walkabouts that
happens in the open and informal spaces of the meadows
in the clearings where the route is random and the walker’s
consistency at each point over time is a function of
occasional circumstances.
Stairs are never implanted, and neither are steps or
unevenness formed, along the paths, for functional
reasons, as that would constitute barriers to the circulation
of maintenance, safety, and emergency vehicles and
dangers for walkers, cyclists, disabled people, who enjoy
the park in wheelchairs, and it would also create discomfort
for strollers.

Ao longo dos caminhos por razões funcionais nunca se
implantam escadas nem se formam degraus ou desníveis
que iriam constituir barreiras para a circulação de viaturas
de manutenção, de segurança e de emergência e perigos
para os caminhantes, ciclistas, deficientes motores, que
andam no parque em cadeiras de rodas e também criariam
desconforto para os carros de bebé.
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A visão e a perceção que se colhem dos campos panorâmicos, das clareiras, dos sítios e os próprios alinhamentos de
caminhos são, em grande parte, definidas, pelos volumes e
recortes da vegetação. A linha dos copados das árvores varia
em função das distâncias a que são visualizadas, daí que a
mesma árvore tenha leituras distintas em função da escala
do espaço em que a visão a contextualiza. As paisagens mais
impressivas e atraentes têm, geralmente, axialidades e pontos focais que pedem equilíbrios, mas nunca simetrias.

The vision and perception that can be obtained from
panoramic fields, clearings, sites and the alignments of
paths are, in large part, defined by the volumes and cuttings
of vegetation. The height of the tree tops varies depending on
the distances they are at, hence the same tree has different
interpretations, depending on the scale of the space in
which the vision contextualizes it. The most impressive and
attractive landscapes usually have axialities and focal points
that demand balance, but never symmetries.

Repton refere que a utilidade de um parque é proporcionar
uma «habitação com elegância», isto vem a propósito da
importância dos parques na saúde mental das populações.

Repton says the utility of a park is to provide an “elegant
housing”, and this comes with regard to the importance of
parks in people’s mental health.
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4.1 A modelação do terreno

4.1 The Terrain Modelling

É importante para a manutenção conhecer a geologia do
local, a sua fisiografia à partida, quando se iniciou a elaboração do projeto, e compreender a razão de ser das modelações
do terreno recorrendo ao movimento de grandes volumes de
terras com aterros e escavações que transfiguraram o sítio à
luz de critérios estéticos criando a compartimentação que
dá forma e define a base estrutural do mosaico de paisagens
que hoje se observam no local.

It is important for the maintenance to know the geology
of the place, its physiography at the beginning, when the
project started to be elaborated, and to understand the
reason for the terrain modelling using the movement of
large volumes of land with landfills and excavations that
transfigured the area in the light of aesthetic criteria,
creating the compartmentalisation that shapes and defines
the structural base of the mosaic of landscapes that are
observed today in the place.

As paisagens do parque são o resultado de uma profunda
alteração da orografia do sítio através de obras de modelação primária e a de acabamento, processos que se podem
dar quase por finalizados. No entanto, alguns sítios, poucos, como o do «eucaliptal», o do «remate poente», e o da
«colina norte do terceiro lago», são espaços onde há ainda
trabalhos de modelação a completar.

The park’s landscapes are the result of a profound alteration
of the orography of the site through works of primary
modelling and finishing, processes that can be almost
considered completed. However, in some places, few, such
as the “eucalyptus part”, the “western part”, and the “north
hill of the third lake”, are spaces where there is still work
to be completed.

Quanto à modelação de acabamento, podemos assumir que,
em certa medida, faz sempre parte dos trabalhos de rotina
da manutenção. Haverá sempre que corrigir assentamentos diferenciais, que procedem a melhorias do solo sobre
o ponto de vista pedológico e fazer acertos de modelação
pontuais por motivos estéticos, para realçar ângulos de
visão, para melhorar e orientar a drenagem do escoamento
superficial ou para criar condições específicas, favoráveis
ao desenvolvimento de uma determinada espécie vegetal.

As for the finishing modelling, we can assume that, to a
certain extent, it is always part of routine maintenance
work. Differential flattened areas must always be corrected,
improving the soil from a pedological point of view and
carrying out periodic modelling for aesthetic reasons, to
enhance viewing angles, to improve and guide the drainage
of surface runoff or to create specific conditions, favourable
to the development of a given plant species.

Na aproximação às margens dos lagos a modelação do terreno cria superfícies de relevo ondulado suave, com pendentes suficientes para assegurar a drenagem superficial
em direção ao lago. Nas aplanações junto às margens dos
lagos há tendência para a ocorrência de assentamentos
diferenciais, dando origem a empoçamentos, que devem

When approaching the lakeside, the modelling of the
terrain creates smooth hilly relief surfaces, with sufficient
slopes to ensure surface drainage towards the lake. In
flattened areas near the lakes, there is a tendency for the
occurrence of differential heights, causing puddles, which
must be promptly corrected using small landfills of sandy
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Figura 1. Enquadramento do terceiro lago
Figure 1. Framework of the third lake
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ser prontamente corrigidos recorrendo a pequenos aterros
com terra vegetal de textura arenosa. Estes aterros podem ir
ao ponto de, localmente, se enfatizar a modelação criando
ligeiras elevações, sempre com o cuidado de conduzir a drenagem superficial em direção ao lago ou a charcas se estas
existirem nas proximidades.

soil. These landfills can go so far as to locally spotlight
modelling by creating slight elevations, always taking care
to guide the surface drainage towards the lake or ponds, if
they exist nearby.
The vegetation on the banks of the lakes requires permanent
care with regular thinning, differentiating pre-defined
sections to maintain the opening of the views over the
water, with the desired frameworks.

A vegetação nas margens dos lagos requer um permanente
cuidado com desbastes regulares, diferenciando troços,
prédefinidos, para manter a abertura das vistas sobre a
toalha de água com os desejados enquadramentos.

The composition of the landscapes creates an order with
an architectural sense, in other words, it is the result of
a more or less pragmatic design work on ideas applied to
the aesthetics of territoriality associated with the concept
of a park. The composition calls for coherence and a clarity
that is revealed in the spontaneous relationship of pleasure
and intuitive recognition of the harmony of the landscapes.

A composição das paisagens cria uma ordem com sentido
arquitetónico, isto é, resultante de um trabalho de desenho,
mais ou menos pragmático, sobre ideias aplicadas à estética de territorialidade associada ao conceito de parque. A
composição pede coerências e uma clareza que se revela na
relação espontânea de agrado e reconhecimento intuitivo
da harmonia das paisagens.

The compartmentalization conjugates and juxtaposes
significant landscape spaces, establishing sequences,
transitions, passages, connections, all in a game of
topological relations that promotes delightful and
pleasantly surprising continuities that are added in the
perception of the park and in the imaginary that is formed
from it.

A compartimentação conjuga e justapõe espaços paisagísticos significantes estabelecendo sequências, transições,
passagens, conexões, num jogo de relações topológicas
que promove continuidades aprazíveis e agradavelmente
surpreendentes que se agregam na perceção do parque e
no imaginário que a partir dele se forma.
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4.2 O coberto arbóreo,
arbustivo e herbáceo

4.2 The tree, shrub,
and herbaceous cover

Este parque sob um ponto de vista eco-sistémico desenvolve-se, de certo modo, num ecótono, entendido como
uma zona de transição, considerando a acentuada variação
edafo-ecológica que se observa na linha de aproximação à
orla marítima. O gradiente do efeito dos ventos marítimos e
da carga de salsugem que estes transportam demarca campos onde a vegetação se diferencia pela sua maior ou menor
resistência a estes fatores associados à proximidade do mar.

This park, from an eco-systemic point of view, develops in a
certain way, in an ecotone, understood as a transition zone,
considering the sharp edaphic and ecological variation that
can be seen closer to the seafront. The gradient of the effect
of the sea winds and the load of saline sludge that they carry
demarcates fields where the vegetation differs due to its
greater or lesser resistance to these factors associated with
the proximity of the sea.

Por sua vez, o desenvolvimento de cortinas de vegetação pioneira, ou simplesmente mais resistente à proximidade do
mar (Tamargueiras, Melaleucas, Metrosideros), conjugadas
com a modelação do terreno criam defesas que permitem o
posterior desenvolvimento de espécies mais sensíveis. Este
processo está em curso e, com ele, ocorre a condução da
formação das unidades de paisagem do parque cuja escala
e expressão se transfiguram à medida que a vegetação se
diversifica, se desenvolve e se estabiliza em resultado de
decisões e operações de desbaste, podas de limpeza e de
condução paisagista.

In turn, the development of curtains of pioneer vegetation,
or simply that which is more resistant to the proximity of
the sea (Tamarack, Melaleuca, Metrosideros), combined
with the modelling of the terrain create defences that
allow the later development of more sensitive species. This
process is ongoing and, with it, the formation of the Park’s
landscape units takes place, whose scale and expression are
transformed as the vegetation diversifies, develops, and
stabilizes as a result of decisions for thinning and pruning,
cleaning, and landscape guiding operations.
The crown of the trees has two types of pruning. One for
cleaning dry or malformed branches, and the other for
controlling visual fields that may be negatively disturbed
by the development of the branch. The cuts must be made
by specialized personnel, in the appropriate period for
each species, and with the proper sanitary care to heal
the wounds caused by the cuts, without affecting the
phytosanitary condition of the trees and shrubs.

O copado das árvores tem dois tipos de poda. Uma de limpeza de ramos secos ou malformados e outra para controlo
de campos visuais que possam estar a ser perturbados negativamente pelo desenvolvimento da ramagem. Os cortes
devem ser feitos por pessoal especializado, no período adequado para cada espécie e com os devidos cuidados sanitários para cicatrizar as feridas provocadas pelos cortes, sem
afetar o estado fitossanitário das árvores e dos arbustos.

The Park’s aesthetics and the pleasure it provides to those
who visit it depend on the good health of the plants,
which must be vigorous and luxurious. The contrast

A estética do parque e o agrado que ele proporciona a quem
o visita dependem do bom estado sanitário das plantas que
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se devem apresentar vigorosas e luxuriantes. O contraste
entre perenifólias e caducifólias é importante na composição dos maciços e das orlas. Como se pode ver na «canastra»
os Pinus pinea estão consociados com as Bétula pendula.

between perennials and deciduous trees is important in
the composition of the clusters and edges. As you can see
in the “curve”, the Pinus pinea are connected with the Birch
pendula.

Os maciços arbustivos devem formar manchas grandes com
formas muito irregulares, com escala, de modo a não criar
tufos que pareçam ter a forma de um «canteiro ajardinado»
ou que lembrem um ajardinamento. Esta observação não
deve ser entendida como uma depreciação dos jardins, o
que seria descabido, mas como uma exigência conceptual,
de princípio, para salvaguardar o sentido e a expressão das
paisagens do parque que convocam uma linguagem distinta
da que está subjacente ao conceito e desenho de jardins. O
parque da cidade não é um jardim.

The shrub clusters must form large patches with very
irregular shapes, scaled, so as not to create clumps that
appear to have the shape of a “garden bed”; or that resemble
a garden. This observation should not be understood as a
depreciation of the gardens, which would be unreasonable,
but as a conceptual requirement, in principle, to safeguard
the meaning and expression of the park’s landscapes
that call for a language which is different from the one
underlying the concept and design of gardens. The city
park is not a garden.

Num capítulo intitulado «Divisão e classificação dos jardins», Édouard André3 distingue parques de jardins ressalvando a falha lógica de considerar os parques como
uma subdivisão de jardins, pois teria mais lógica separá-los ab initio, distinguindo o Parque Florestal do Parque
Paisagístico e refuta o conceito de «Parque Agrícola», na
medida em que, neste, atende-se essencialmente à sua
ordem funcional como espaço de produção, sustentando
que uma «exploração agrícola não poderá ter razoavelmente
o aspeto de um parque». Distingue também os parques
públicos, os quais devem exercer uma atração de tal modo
que os seus frequentadores encontrem aí uma fonte de bem-estar e de prazer que se renova todos os dias, e observa
que eles devem ser tão vastos quanto possível para serem

In a chapter entitled “division and classification of gardens”,
Eduard Andre3 distinguishes parks from gardens, excepting
the logical failure to consider parks as a subdivision of
gardens, as it would be more logical to separate them abb
initio, distinguishing Woodland Park from Landscape Park,
and refuting the concept of “Agricultural Park”, in that, this
one essentially serves its functional order as a production
space, maintaining that an “agricultural operation cannot
reasonably look like a park”. He also distinguishes public
parks, which must exert an attraction in such a way that
their visitors find there a source of well-being and pleasure
that is renewed every day, and observes that they must be as
vast as possible to be like a lung for populous cities, located
in its centre and therefore easily accessible, additionally

3 Édouard André “Traité Général de la Composition des PARCS et JARDINS”
Laffitte Reprints Marseille – reimpressão da edição de Paris de 1879.

3 Edouard Andre “Traité Général de la Composition des PARCS et
GARDENS” Laffitte Reprints Marseille – reprint of the 1879 Paris edition.

1
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como um pulmão das cidades populosas, localizados no
seu centro e, portanto, facilmente acessíveis, e sublinha
que «os efeitos paisagísticos são a principal atração dos
percursos do parque».

underlining that “the landscape effects are the main
attraction of the park’s paths”.
The City Park’s arboreal cover is already quite expressive,
showing the idealized compartmentalization. The dominance
of Pinus pinea and the Metrosideros Excelsa, with their greens,
dark and glaucous, respectively, give the park an intentional,
solemn and broken austerity, in some places, by groups of
trees and clusters where deciduous areas dominate, such
as the Lireodendron tulipifera, Platanus orientalis, Populus alba,
Crataegus monogynea, the Quercus palustris, Salix alba, Salix
atrocinerea, among other species.

O coberto arbóreo do Parque da Cidade é já bastante expressivo mostrando a compartimentação idealizada. A dominância dos Pinus pinea e dos Metrosideros Excelsa com os
seus verdes, escuro e glauco, respetivamente, conferem ao
parque uma, intencional, austeridade solene quebrada, em
alguns sítios, por áleas e maciços onde dominam caducifólias como o Lireodendron tulipifera, o Platanus orientalis, o
Populus alba, o Crataegus monogynea, o Quercus palustris, o
Salix alba, o Salix atrocinerea, entre outras espécies.

We recognize that the limitations associated with the
proximity of the sea greatly affect the range of plant species
and the sequence of plantations, making the process
of landscaping slower and dependent on the degree of
exposure of the sites to salty winds.

Reconheçamos que as limitações associadas à proximidade
do mar condicionam muito o leque das espécies vegetais e a
sequência das plantações, tornando o processo de composição paisagista mais lento e dependente do grau de exposição
dos sítios aos ventos salgados.

In the harshest places, lashed by the northern winds and the
saline sludge, sets of trees are planted with a tighter compass
where the most exposed plants serve as protective curtains,
favouring the development of the cluster. As the trees grow,
selective thinning is carried out without destroying the
protective curtains and blocks that act as windbreakers.

Nos sítios mais agrestes, fustigados pelas nortadas e pela
salsugem, plantam-se conjuntos de árvores com compasso
mais apertado onde as plantas mais expostas servem de cortina protetora, favorecendo o desenvolvimento do maciço.
À medida que as árvores crescem procede-se a um desbaste
seletivo sem destruir as cortinas e cunhas protetoras que
funcionam como cortaventos.

These clusters of trees must always be formed by different
species, with this diversity being composed gradually
and progressively, as the most resistant species create
favourable conditions for the introduction of the most
sensitive species.

Estes maciços de árvores devem ser sempre formados por
diversas espécies. Esta diversidade é composta de forma
gradual e progressiva à medida que as espécies mais resistentes criam condições favoráveis à introdução das espécies
mais sensíveis.
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Os Metrosideros excelsa, sendo uma espécie oriunda da
Nova Zelândia, tem uma presença majestosa no Jardim de
Montevideu, mostrando uma extraordinária resistência aos
ventos marítimos e não se comporta como infestante. É por
esta razão que a sua presença é abundante no parque, nas
zonas mais expostas aos ventos carregados de salsugem.

The Metrosideros excelsa, being a species from New Zealand,
has a majestic presence in the Montevideo Garden, showing
an extraordinary resistance to the sea winds and does not
behave like an infesting weed. It is for this reason that its
presence is abundant in the Park in the areas most exposed
to winds laden with saline sludge.

As espécies infestantes que ameaçam o parque, e que são
sistematicamente retiradas até se conseguir erradicá-las
são: a Cortaderia selloana e as acácias. A Acacia melanoxilon,
embora esteja relativamente controlada, está a ser gradualmente removida e substituída por Cupressus macrocarpa consociados com Fagus sylvatica.

The infesting species that threaten the Park, and which are
systematically removed until they can be eradicated are:
Cortaderia selloana and acacias. The Acacia melanoxylon,
although it is relatively controlled, is being gradually
removed and replaced by Cupressus macrocarpa associated
with Fagus sylvatica.

Na plantação das árvores, mas, principalmente dos arbustos, há o cuidado de, como adverte Pückler, não mostrar a
intenção de lhes conferir uma arrumação óbvia. As formas
devem fluir livremente com a fractalidade própria da espécie, sem alinhamentos, como se resultassem de um acaso
surpreendentemente harmonioso e sem criar ambiguidades
entre arranjos geométricos e composições irregulares.

When planting trees, but especially shrubs, care is taken,
as Pückler warns, not to show the intention of creating an
obvious arrangement. The shapes must flow freely with the
species’ own fractality, without alignments, as if they were
the result of a surprisingly harmonious chance and without
creating ambiguities between geometric arrangements and
irregular compositions.

No parque não há plantação de plantas anuais, mas procede-se à sementeira destas nas juntas das pedras em algumas
estadias para que, a partir daí, se disseminem naturalmente.

In the Park, there is no planting of annual plants, but they
are sown in the joints of the stones in some rest areas so
that, from there, they can spread naturally.

Como refere Repton na escolha das árvores para formar um
tufo, elas devem variar na espécie, na idade, no tamanho, na
forma do copado e nas características da folhagem, obedecendo a critérios de composição estética da paisagem. Por
sua vez os diferentes tufos devem, também, ser contrastados, mostrando composições diferentes que se harmonizem
na unidade de paisagem que os mesmos configuram.

As Repton refers in the choice of trees to form a clump, they
must vary in species, age, size, shape of the canopy, and the
characteristics of the foliage, following criteria of aesthetic
composition of the landscape. In turn, the different clumps
must also be contrasted, showing different compositions
that come together in the landscape unit that they make up.
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As árvores de grande porte e com provecta idade têm um
valor transcendente e, preferencialmente, desenvolvem-se
nos sítios onde se pretendem criar espaços de prado à sombra com o cuidado desta não ser excessiva. Estas árvores
são plantadas com um compasso mais aberto e requerem
podas de limpeza de modo a que o ensombramento não
seja excessivo a ponto de impedir o desenvolvimento do
prado. As paisagens do parque resultam de uma profunda
transformação da morfologia do local que, em boa parte,
conseguiu reduzir as, relativamente severas, condicionantes edafoclimáticas do local. A modelação criou um relevo
movimentado com interioridades protegidas onde o efeito
dos ventos se faz sentir de forma menos intensa. Mesmo
assim, deu-se preferência, numa primeira fase, à plantação de espécies arbóreas resistentes e de crescimento mais
rápido que atuam como pioneiras, criando as já referidas
cortinas de proteção dos ventos e melhorando o solo para,
de seguida, se poder diversificar as espécies e trabalhar as
paisagens com composições mais variadas e contrastadas
onde tenha sentido e resulte como ideia de criação e condução de cada unidade de paisagem.

The large trees, and those of proven age, have a transcendent
value, preferably developing in the places where the
intention is to create spaces of meadow in the shade, with
the care to not be excessive. These trees are planted with a
more open compass and require pruning for cleaning so
that the shade is not excessive and therefore preventing
the development of the meadow. The park’s landscapes are
the result of a profound transformation of the morphology
of the place that, for the most part, managed to reduce
the relatively severe edaphic and climatic conditions of
the place. The modelling created a moving relief with
protected interiors where the effect of the winds is felt
less intensely. Even so, preference was given, in the first
phase, to planting resistant and faster growing tree species
that act as pioneers by creating the aforementioned wind
protection curtains and improving the soil so that the
species can then be diversified and work the landscapes
with more varied and contrasted compositions, where
it makes sense, and results as an idea of creation and
conduction of each landscape unit.
Over time, successive adjustments of the vegetation cover
are carried out, sometimes with thinning, sometimes with
new plantations, until the perfect landscaping is reached,
which will be used as a reference for maintenance in the
future. Part of the park’s vegetation results from more or
less spontaneous regeneration.

Ao longo do tempo, procede-se a sucessivos ajustamentos
do coberto vegetal ora com desbastes, ora com novas plantações até se alcançar a composição paisagística perfeita
que será tomada como referência para a manutenção no
futuro. Parte da vegetação do parque resulta de regenerações espontâneas mais ou menos ajudadas.

There is an aesthetic and ecological value in the areas where
the wild regeneration of the vegetation is furthered, which
gives rise to a dense vegetation cover, impenetrable but
dimensioned and shaped in order to constitute a floristic
value particularly appreciated by the wild fauna that is
desirable and welcome in the park.

Há um valor estético e ecológico nas zonas onde se promove
a regeneração selvagem ajudada da vegetação que dá origem
a um coberto vegetal denso, impenetrável, mas dimensionado e formatado de modo a constituir um valor florístico
particularmente apreciado pela fauna selvagem que se quer
atrair e acolher no parque.
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O parque é observado e memorizado em dois levantamentos
fotográficos anuais: um feito no outono e outro no final da
primavera. Os sítios onde a imagem do parque tenha sofrido
significantes alterações, devido ao crescimento da vegetação, são objeto de uma avaliação crítica para determinar se
essas alterações valorizam a estética da paisagem e, em caso
afirmativo, altera-se o termo de referência. Se o efeito das
alterações for considerado negativo, os termos de referência
são mantidos e respeitados e o trecho de paisagem em causa
é intervencionado no sentido de repor a correspondência
com os termos de comparação.

The Park is observed and memorized in two annual
photographic surveys: one made in autumn and another
in late spring. Sites where the Park’s image has undergone
significant changes, due to the growth of vegetation, are
subject to a critical assessment to determine whether these
changes enhance the aesthetics of the landscape and, if so,
the term of reference changes. If the effect of the changes is
considered negative, the terms of reference are maintained
and respected and the landscape section in question is
intervened in order to restore correspondence with the
terms of comparison.

Sem descurar os efeitos imediatos que resultam no
momento das plantações e que criam a imagem inicial do
parque, a composição do coberto vegetal é idealizada para
formar as paisagens, tendo em vista o seu estado de maturidade, o que comporta graus de incerteza que vão sendo
superados à medida que a vegetação se desenvolve e cresce,
avaliando-se anualmente a expressão estética de cada sítio.

Without neglecting the resulting immediate effects at
the time of the plantations and that create the park’s
initial image, the composition of the vegetation cover is
idealized to form the landscapes, in view of its state of
maturity, which involves degrees of uncertainty that are
being overcome as the vegetation develops and grows, the
aesthetic expression of each site being evaluated annually.

Quando o crescimento da vegetação fecha campos visuais,
reduz a escala das clareiras ou, de algum modo, empobrece a
paisagem do parque, procede-se a desramas e, se necessário,
ao abate de árvores não havendo aqui lugar para hesitações
emocionais. Estas operações devem ser fundamentadas
exclusivamente em critérios estéticos corrigindo as transfigurações negativas que, naturalmente, vão ocorrendo.

When the growth of vegetation closes visual fields, reduces
the scale of the clearings or, in some way, impoverishes
the landscape of the Park, pruning is carried out, as is, if
necessary, the felling of trees, with no place for emotional
hesitation. These operations must be based exclusively on
aesthetic criteria, correcting the negative transfigurations
that naturally occur.

O desenho das orlas é um processo evolutivo de plantações
e podas, seletivas e de formação, que atendem à exposição
à radiação solar. As ramagens nas orlas querem-se relativamente baixas e colocadas em primeiro plano, remetendo
os troncos das árvores para um plano interiorizado criando
uma linha esbatida e fractal.

The border design is an evolutionary process of planting
and pruning, selective and related to formation and that
deal with the exposure to solar radiation. The branches at
the edge are relatively low and placed in the foreground,
the tree trunks given an interiorized plane, creating a faint
and fractal line.
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A radiação solar é um elemento que está sempre a ser trabalhado na condução do parque, onde a diferenciação entre
os espaços abertos das clareiras contrasta com o ensombramento sob os copados mais ou menos cerrados do arvoredo.
As clareiras são procuradas para tomar banhos de sol e,
tendo também isso em consideração, há uma descodificação que convida as pessoas a estarem à vontade sem constrangimentos, daí ser normal estar-se no parque em fato de
banho, como se está na praia, sem que tal pareça estranho.

Solar radiation is an element that is always being worked
on when guiding the park, where the differentiation
between the open spaces of the clearings contrasts with the
shading under the more or less closed canopy of the grove.
Clearings are sought-after for sunbathing and, taking that
into account as well, there is a decoding that invites people
to be at ease without constraints, hence it is normal to be
in the park in a bathing suit, as if you are on the beach,
without this seeming strange.

Um tufo de árvores no meio de uma clareira é um elemento
de composição da paisagem que não deve ter força para
fazer compartimentação ao ponto de fragmentar ou, de
algum modo, desequilibrar a escala da clareira. Quando tal
aconteça, devido ao crescimento das árvores, deve proceder-se a desramações e desbastes, abatendo as árvores que
estão a causar a perturbação indesejada.

A clump of trees in the middle of a clearing is an element
of landscaping that must not have compartmentalizing
strength to the point of fragmenting or, in some way,
unbalancing the scale of the clearing. When this happens,
due to the growth of the trees, pruning and thinning
should be carried out, felling the trees that are causing
the unwanted disturbance.

Entre os campos soalheiros e os sítios mais ensombrados
há gradientes que resultam das características das folhas
e da densidade da plantação e das ramagens, fatores que
estão em permanente avaliação. Nos sítios mais húmidos
e sombrios, opta-se por ajudar a instalação e proliferação
de plantas briófitas.

Between the sunny fields and the shadiest places, there are
gradients that result from the characteristics of the leaves
and density of the plantation and the branches, factors
that are in permanent evaluation. In the most humid and
shadiest places, the decision is to help the installation and
proliferation of bryophyte plants.

A composição florística do parque distingue as herbáceas
anuais, as herbáceas vivazes, pequenos arbustos, grandes
arbustos, árvores de pequeno porte, árvores de médio porte
e árvores de grande porte que, no conjunto, formam estratos
distribuídos com maior ou menor grau de sobreposição.

The Park’s floristic composition distinguishes between
annual herbaceous, perennial herbaceous, small shrubs,
large shrubs, small trees, medium-sized trees, and large
trees, which together form strata distributed with a
greater or lesser degree of overlap.

Nas clareiras abertas o solo é revestido com prado formado
por plantas herbáceas onde se privilegiam as espécies de
regeneração natural. Nestes prados, a periodicidade dos
cortes convém ser relativamente longa e, em alguns setores,

In the open clearings, the soil is covered with a meadow
formed by herbaceous plants where natural regeneration
species are privileged. The periodicity of the cuts in
these meadows should be relatively long and, in some
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devem ser evitados os cortes de modo a permitir que as
plantas cheguem à maturidade produzindo sementes que
se dispersam naturalmente pelos espaços do parque. Os
prados devem ser demarcados por setores aos quais se aplicam diferentes critérios quanto à periodicidade dos cortes.

sectors, the cuts should be avoided in order to allow the
plants to reach maturity by producing seeds that are
naturally dispersed in the park spaces. Meadows must
be demarcated by sectors to which different criteria are
applied according to the periodicity of the cuts.

Com o crescimento dos copados das árvores, aumenta o
ensombramento junto ao solo pondo em risco a sobrevivência dos estratos herbáceos e arbustivos. É um trabalho
delicado da manutenção do parque fazer pacientemente
o controlo da luminosidade dentro dos maciços arbóreos
de modo a assegurar as condições para o bom desenvolvimento das plantas arbóreas e arbustivas que asseguram
a composição paisagística do parque. As plantações têm
um efeito muito dinâmico dos campos de visão ao nível do
observador e é nessa posição, in loco, que se programam e
aferem as plantações. A perceção que se tem no gabinete
perante informação cartográfica e elementos de projeto em
suporte de papel ou digital, sendo importante, não deve
impor-se e determinar as soluções finais porque, por princípio, deve haver abertura para que as decisões operacionais
sejam assumidas in opera, no terreno.

With the growth of tree crowns, the shading close to the
soil increases, putting the survival of herbaceous and shrub
strata at risk. The Park’s maintenance has the delicate job of
patiently controlling the luminosity within the tree clusters
in order to ensure the conditions for the good development
of the tree and shrub plants that guarantee the Park’s
landscaping. Plantations have a very dynamic effect of the
fields of view at the level of the observer and it is in this
position, in loco, that plantations are programmed and
checked. The perception that the park’s office has regarding
cartographic information and design elements on paper
or digital support, despite being important, should not
impose itself and determine the final solutions because,
in principle, there must be an opening for operational
decisions to be taken on the ground.
If the “image” of the Park is defined and structured on a
large scale, the same is not true of the details of the actual
sites, the edges of the paths and other spaces that are still
being finished, receiving landscaped stones and mainly
shrubby plantations. This process is currently visible with
the planting of hundreds of plants of Camellia japonica (over
160 varieties), which start to make their presence felt and
give the Park a special attraction with its flowering in the
middle of winter and spring.

Se a «imagem» do parque está definida e estruturada na sua
grande escala, o mesmo não acontece no detalhe dos sítios,
nas bordaduras dos caminhos e de outros espaços que estão,
ainda, em acabamento, a receber pedras de composição paisagista e plantações principalmente arbustivas. Este processo é, atualmente, visível com a plantação de centenas de
plantas de Camellia japonica (mais de 160 variedades), que
começam a marcar presença e a dar ao parque um especial
atrativo com a sua floração em pleno inverno e primavera.
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Nas primeiras fases da construção paisagística o parque privilegiou a plantação de árvores e o revestimento herbáceo
com prados para proteção do solo. Agora dá mais atenção
à componente arbustiva. Estão reunidas as condições para
se densificar e diversificar a plantação de tufos arbustivos.

In the early stages of landscape construction, the park
favoured the planting of trees and the herbaceous covering
with meadows for soil protection. Now, more attention is
given to the bush component. The conditions are in place
to densify and diversify the plantation of shrub clumps.

O excesso de ensombramento tende a eliminar o coberto
vegetal herbáceo e arbustivo, ficando o solo exposto. Se não
for limpa e retirada a folhagem, forma-se uma manta morta
que pode não ser desejável nas zonas do parque acessíveis
ao público, mas que é benfazeja nas zonas onde se aposta na
regeneração natural e onde a densidade da vegetação combinada, por vezes, com o declive do terreno, formando um
serrado que se torna inacessível ao público e fica destinado
a fazer cortinas de enquadramento e a criar refúgios muito
apreciados pela fauna selvagem.

The excess of shading tends to eliminate the herbaceous
and shrub cover, leaving the soil exposed. If the foliage is
not cleaned and removed, a dead blanket of leaves is formed,
which may not be desirable in areas of the park accessible
to the public, but which is beneficial in areas where natural
regeneration is desired and where the density of vegetation,
sometimes combined with the slope of the land, form an
enclosure that becomes inaccessible to the public and is
destined to make framing curtains and to create havens
that are very appreciated by wild fauna.

Mesmo nestas zonas quase inacessíveis e onde a manutenção é reduzida ao mínimo, há sempre que ter o cuidado de
controlar os ensombramentos de modo a garantir o desenvolvimento de todos os estratos de vegetação porque essa
diversidade e coexistência de herbáceas, arbustos e árvores
são essenciais para a compartimentação e expressão paisagística do parque.

Even in these almost inaccessible areas and where maintenance is reduced to a minimum, care must always be taken
to control shades in order to guarantee the development of
all vegetation strata, because this diversity and coexistence
of herbs, shrubs, and trees is essential for the Park’s compartmentalization and landscape expression.
However expressive and pleasing to the eye the artificial
landscape may be, stripped of vegetation, exposing its
geromorphism, rough or artistically modelled, the idea of
a park is almost inseparable from the dominant presence
of vegetation, invoking the imagery of oases as pleasant
and welcoming; that provide well-being. The greatness of
the park is shown in the extension of its vegetation cover,
in the volume of the trees that acquire urban value by
establishing a counterpoint with the body of the city, in a
healthy functional complementarity.

Por muito expressiva e agradável à vista que seja a plástica
da paisagem despida de vegetação, expondo o seu geromorfismo, bruto ou artealizadamente modelado, a ideia
de parque é quase indissociável da presença dominante da
vegetação invocando o imaginário dos oásis como sítios
agradáveis, acolhedores, que proporcionam bem-estar. A
grandeza do parque mostra-se na extensão do seu coberto
vegetal, no volume do arvoredo que adquire valor urbanístico ao estabelecer um contraponto com o corpo edificado
da cidade numa saudável complementaridade funcional.
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Se na conceção de um jardim é comum recorrer-se a uma
paleta de plantas ornamentais, na composição das paisagens de um parque a vegetação não entra como ornamento,
mas como corpo natural com forte poder de criar envolvências sóbrias emocionantes recusando a presença de
elementos decorativos.

If in the design of a garden it is common to resort to a
palette of ornamental plants, in the composition of the
landscapes of a park the vegetation does not count as an
ornament, but rather a natural body with a strong power
to create sober and emotional surroundings, refusing the
presence of decorative elements.

À vegetação cumpre criar amenidades, abrigos, recantos,
clareiras, alinhamentos, luminosidades variadas na sua
intensidade e cromatismos, cortinas quebra-ventos e, em
síntese, belas paisagens. A vegetação é também relevante na
forma como retém a água da chuva interferindo na evolução
pedológica dos solos.

The vegetation must create amenities, shelters, nooks,
clearings, alignments, luminosities varied in their intensity
and chromatisms, windbreak curtains and, in short, beautiful
landscapes. Vegetation is also relevant in the way it retains
rainwater, interfering with the soil’s pedological evolution.

Cada espécie tem a sua fisionomia própria que é ponderada
no processo de composição florística do parque e cujos efeitos e comportamentos são avaliados ao longo do desenvolvimento e crescimento dos maciços arbóreos e arbustivos. As
zonas do parque onde as plantas se ajustam entre si quase sem
intervenção dos técnicos de manutenção são poucas e também
intencionais. Contudo, na maior parte dos espaços, há um permanente e aturado controlo no sentido de alcançar e manter
o idealizado mosaico de paisagens onde a forma das copas,
a combinação das cores e texturas das folhagens, a expressão dos volumes e das densidades são trabalhados para criar
paisagens atraentes, belas e confortáveis para os visitantes.

Each species has its own physiognomy, which is considered
in the process of floristic composition of the park and
whose effects and behaviours are evaluated throughout the
development and growth of the tree and shrub clusters.
The areas of the park where the plants fit together almost
without the intervention of maintenance technicians are
few and also intentional. However, in most spaces, there
is a permanent and enduring control in order to achieve
and maintain the idealized mosaic of landscapes where
the shape of the crowns, the combination of colours and
textures of the foliage, and the expression of volumes and
densities are worked to create attractive, beautiful, and
comfortable landscapes for visitors.

O espaçamento entre plantas, principalmente entre árvores,
é por princípio irregular, parecendo quase aleatório, mesmo
quando marginam caminhos, ou se integram em estadias.

The spacing between plants, especially between trees, is
irregular in principle, seeming almost random, even when
they blend with paths, or integrate into rest areas.

Nos maciços o conjunto dos copados das árvores, quando
vistos à distância, demarcam «linhas de horizonte» que são
importantes na perceção da escala do parque e das suas
interioridades.

In the cluster, the set of tree crowns when viewed from a
distance, demarcate “horizon lines” that are important in
the perception of the scale of the park and its interiors.
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Os campos visuais do «sub-bosque» são definidos com
recurso à plantação de árvores de pequeno porte combinadas com tufos arbustivos, sendo aqui importante alguma
diversidade para dar identidade aos sítios e facilitar a sua
distinção e memorização. A repetição cria monotonia, mas
a variação e a diversidade devem ser contidas e observadas
por critérios estéticos. Portanto, da composição florística do
parque devem resultar conjuntos sóbrios e atraentes, com
gradientes suaves de formas, de texturas e de colorações.

The visual fields of the “understorey” are defined using
small trees combined with shrub clumps, with some
diversity being important here to give identity to the
sites and facilitate their distinction and memorization.
Repetition creates monotony, but variation, diversity,
must be contained and observed by aesthetic criteria.
Therefore, the floristic composition of the park should
result in sober and attractive sets, with smooth gradients
of shapes, textures, and colours.

Como bem refere John Simonds4,2as distribuições e composições do coberto vegetal conjugam-se com a morfologia resultante da modelação e «complementam as formas
topográficas» do terreno.

As John Simonds rightly states4,2the distributions and
compositions of the vegetation cover combine with the
morphology resulting from the modelling and “complement
topographic shapes” of the land.

A disposição dos maciços arbóreos e a sua composição
variam no número de exemplares, na forma e nas espécies
atendendo à altura e fisionomia dos copados. Esta diversidade é relevante para que cada maciço tenha uma imagem
atraente, seja acolhedor e expressivo no contexto da poética
do sublime que inspira as paisagens naturalistas do parque.

The arrangement of the arboreal clusters and their
composition vary in the number of specimens, in the
form and in the species, taking into account the height and
physiognomy of the canopy. This diversity is relevant for
each cluster to have an attractive image, to be welcoming
and expressive in the context of the sublime poetics that
inspires the naturalistic landscapes of the park.

4 Simonds, John Ormsbee – LANDSCAPE ARCHITECTURE A MANUAL OF
SITE PLANNING AND DESIGN, 1983.

4 Simonds, John Ormsbee – LANDSCAPE ARCHITECTURE A MANUAL OF
SITE PLANNING AND DESIGN 1983.
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4.3 Os muros e outros elementos
construídos

4.3 The walls and other
constructed elements

Os muros são geralmente construídos em pedra seca, são
estruturalmente gravíticos e drenantes e têm por função
assegurar o suporte de terras, armando socalcos que fazem
parte da modelação e composição do parque. Não se apresentam como obstáculos, mas como elementos com forte
presença plástica, com sentido estético e intervêm na compartimentação, diferenciação altimétrica e multiplicação
dos campos de visão.

The walls are generally built with dry stone, are structurally
gravitational and draining, and have the function of
ensuring the support of the land, creating terraces that
are part of the modelling and composition of the park.
They are not presented as obstacles, but rather as elements
with a strong artificial presence, with an aesthetic sense
and intervene in compartmentalization, altimetric
differentiation, and multiplication of fields of vision.

A expressão «desconstruída» dos muros e estadias é autêntica, não pretendendo imitar ou simular ruínas, são objetos
e espaços com a sua forma acabada. A manutenção destas

The “deconstructed” appearance of the walls and rest
areas is authentic; it does not intend to imitate or simulate
ruins; they are objects and spaces with their finished form.
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construções requer observação atenta à eventual necessidade de se proceder a pequenos acertos de posição de pedras
que sejam deslocadas e, também, à reposição de terras que,
por vezes, se perdem devido à erosão hídrica que arrasta o
terriço fino que preenche as juntas. Também por esta razão
devem ser conservadas as briófitas, herbáceas e pequenos
arbustos que germinam nestas juntas.

The maintenance of these constructions requires careful
observation of the possible need to make small adjustments
to the position of stones that are displaced and, also, the
replacement of lands that are sometimes lost due to water
erosion that drags the plants that fill the joints. Bryophytes,
herbaceous, and small shrubs that germinate in these joints
must be preserved also for this reason.

Os elementos construídos no parque revisitam técnicas da
arquitetura popular onde há um depuramento das formas
conjugando funcionalidade e otimização de meios. Este
carácter artesanal é pertinente na metodologia de construção em arquitetura paisagista e transparece na expressão de
muitos elementos do parque, sendo a latada um dos mais
assumido no recurso aos padrões da arquitetura popular
e às respetivas técnicas de construção rural. Os exemplos
encontram-se disseminados pelo parque, mas merece destaque o puro desenho pragmático adotado na construção do
murete ao longo da latada, com conversadeiras, todas diferentes e concebidas in opera, sem preconceitos de ordem
associados à repetição.

The elements built in the Park revisit popular architecture
techniques where there is a purification of forms,
combining functionality and optimization of means.
This artisanal character is relevant in the construction
methodology in landscape architecture and is reflected
in the expression of many elements of the Park, with
the lattice being one of the most accepted in the use of
popular architecture standards and the respective rural
construction techniques. These examples are scattered
throughout the park, but the pure pragmatic design
adopted in the construction of the wall along the trellis,
with converters, all different and conceived on the ground,
without the prejudice of order associated with repetition,
deserves to be mentioned.

4.3.1 O tanque e a bica

4.3.1 The Tank and the Spout

O tanque descarrega para a valeta que corre na margem do
caminho no sopé do muro de suporte. Este padrão de desenho de valetas drenantes expostas é comum no meio rural
principalmente onde há agricultura de regadio. A pendente
do caminho e a necessidade de conduzir a água entre os dois
tanques localizados nos extremos prestam-se à adoção deste
padrão onde o movimento da água à superfície é aprazível.

The tank discharges into the ditch that runs along the
path at the foot of the support wall. This design pattern
of exposed drainage ditches is common in rural areas,
mainly where there is irrigated agriculture. The slope of
the path and the need to conduct water between the two
tanks located at the ends lends itself to the adoption of
this pattern where the movement of water on the surface
is pleasant.
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4.4 A Rede de Caminhos

4.4 The path network

Os caminhos formais só excecionalmente têm uma diretriz
rectal, o que só acontece na latada e na alameda dos plátanos
a nascente do Lago I. Em geral, os caminhos têm intensionalmente um traçado curvilíneo, por vezes acentuado por
muretes laterais e pelos quase-alinhamentos de árvores e
arbustos. O registo do ponto ideal desta composição constituiu uma parte fundamental da informação de referência
para a manutenção do parque.

The formal paths only exceptionally have an inner guideline,
which only happens in the trellis and in the sycamore lane at
the source of Lake I. In general, the paths have an intensely
curvilinear outline, sometimes accentuated by lateral walls
and near-alignments. of trees and shrubs. The registration
of the ideal point of this composition constituted a
fundamental part of the reference information for the
maintenance of the Park.

O pavimento dos caminhos é em macadame com uma base
em cascalho e a superfície em sarrisca miúda com pó de
pedra cilindrados. Só em alguns troços, muito poucos, onde
a pendente é mais acentuada, optou-se por um pavimento
em cubos de granito para evitar problemas de erosão. O acabamento em sarrisca tem uma expressão campestre agradável e é apreciado pelos desportistas que correm no parque, mas tem os inconvenientes de sofrer um desgaste que
obriga a reparações frequentes e, nos dias ventosos, levanta
alguma poeira, não chegando a constituir um problema.

The pavement of the paths is made of macadam with a
gravel base and the surface in a small crushed stone with
cylindrical stone powder. Only in a few sections, very
few, where the slope is more accentuated, we opted for
a pavement made of granite cubes to avoid problems of
erosion. The crushed stone finish has a pleasant country
feel to it and is appreciated by sportspeople who run in
the Park, but it has the drawbacks of suffering wear that
requires frequent repairs and, on windy days, there is some
dust, although it never becomes a problem.

Está, contudo, em aberto a questão de dar um acabamento
à superfície dos caminhos de forma a reduzir substancialmente o risco de haver levantamento de poeiras pela ação do
vento e da circulação das viaturas de manutenção. A aplicação
de «produtos de aderência» é uma prática que se pretende
evitar por motivos de custos e não por razões ambientais.

However, the question of finishing the surface of the roads
in such a way as to substantially reduce the risk of dust
being lifted by the wind and the circulation of maintenance
vehicles is open. The application of “adhesion products” is
a practice that is intended to be avoided for cost reasons
and not for environmental reasons.

A correção do nível do pavimento com espalhamento de
inertes, rega e cilindragem é uma operação de rotina na
manutenção dos pavimentos existentes que, convenhamos,
fazem parte da identidade do parque onde seria dissonante
a ideia de introduzir tapetes de betuminoso, pese o facto
de tal reduzir significativamente os trabalhos e custos de
manutenção.

The correction of the pavement level with the spreading
of aggregates, irrigation, and cylindering is a routine
operation in the maintenance of the existing pavements
that, arguably, are part of the identity of the park where
the idea of introducing bituminous carpets would be
discordant, despite significantly reducing labour and
maintenance costs.
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As plantações arbóreas que marginam os caminhos têm o
propósito de criar um efeito de galeria, com a parte superior fechada pelo copado das árvores, mas os planos laterais
são abertos para proporcionar ampla visão dos espaços,
convidando a sair do caminho e a deambular livremente
pelos prados. No início esta liberdade de circulação deu
origem a alguns carreiros de pé posto que se caracterizam
pela compactação do solo e rarefação do coberto herbáceo.
Parte destes caminhos foram intencionalmente integrados
no parque com o seu aspeto tosco e ruderal; outra parte foi
formalizada com pavimentação em lajedo e desenhados
quase como estadia linear, em outos casos o caminho foi
suprimido recorrendo-se a acertos pontuais de composição
do sítio, estabelecendo sempre a ordem funcional.

The tree plantations that border the paths have the purpose
of creating a gallery effect, with the upper part closed by
the crown of the trees, but the lateral planes opened to
provide a wide view of the spaces, inviting to get off the
path and to roam freely through the meadows. In the
beginning, this freedom of movement gave rise to some
footpaths that are characterized by soil compaction and
rarefaction of the herbaceous cover. Part of these paths
were intentionally integrated into the park, with its rough
and ruderal appearance; another part was formalized with
flagstone paving and designed almost as a linear rest area;
in other cases, the path was suppressed using occasional
adjustments to the composition of the site, always
establishing the functional order.

4.4.1 A orla da Avenida da Boavista
e da Frente Poente

4.4.1 The border of Avenida da Boavista
and the Western side

O muro da Boavista e o talude de isolamento visual e acústico são a principal frente visível do parque a partir das vias
exteriores. Neste perímetro o parque foi trabalhado para ser
identificado a partir da via pública. A vista que se tem a partir
do viaduto, na frente poente, é também interessante e a falsa
«duna» que fecha o Lago III tem uma condução paisagista que
tende a privilegiar esta vista para quem circula no viaduto.

The Boavista wall and the slope of visual and acoustic
isolation are the park’s main visible fronts from the
external roads. In this perimeter, the park was planned to be
identified from the public road. The view from the viaduct,
on the western side, is also interesting and the false “dune”
that closes Lake III has a landscaped path that serves to
privilege this view for those who circulate on the viaduct.

Ao lado da Avenida da Boavista e ao longo da plataforma que
acompanha o coroamento do muro de vedação do parque
neste limite, há um trilho de pé posto que foi criado pelo
pisoteio de passeantes e pelo rodado de bicicletas. Este percurso é sui generis no modo como conjuga a informalidade
rústica do trilho com a vista alteada sobre a via urbana,
de um dos lados, e com a cortina densa de vegetação com
aspeto quase selvagem do outro lado.

Next to Avenida da Boavista, and along the platform that
follows the crown of the park’s fence at this point, there
is a footpath that was created by the trampling of walkers
and cyclists. This route is sui generis in how it combines the
rustic informality of the trail with the elevated view over
the urban route, on one side, and with a dense curtain of
vegetation with an almost wild look to it on the other side.
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4.4.2 O caminho curvilíneo na base
interior do talude da Boavista e os seus
remates assimétricos

4.4.2 The winding path at the inner base of
the Boavista slope and its asymmetrical
finishes

Ao lado do caminho, por detrás do murete, há uma plataforma relvada e contida, na base do talude, por um singelo
enrocamento de pedras provenientes da despedrega. A
diferenciação no corpo do talude é necessária para enfatizar este percurso não só como espaço de passagem, mas
também como sítio de chegada que interioriza valores
paisagísticos absolutos.

Beside the path, behind the wall, there is a grassy and contained
platform, at the base of the slope, by a simple enrockment
made of stones from the stonewall. Differentiation in the body
of the slope is necessary to emphasize this route not only as
a passage space, but also as a place of arrival that internalizes
absolute landscape values.
Attention to the drainage system of the path is articulated
with all the modelling of the slope and the “valleys” which
are lateral to Avenida da Boavista. The water that does
not seep into the permeable pavement of the paths, flows
into the curve where, along the thalweg, there is a blind
draining ditch. The slope runoff is irrelevant considering
the water holding capacity of the thick dead leaf blanket.

Atenção ao sistema de drenagem do caminho que está
articulado com toda a modelação do talude e dos «vales»
laterais à Avenida da Boavista. A água que não se infiltrar
no pavimento permeável dos caminhos escorre para o interior da canastra onde, ao longo do talvegue, existe uma
vala cega drenante. A escorrência do talude é irrelevante
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considerando a capacidade de retenção de água pela espessa
manta morta. Acresce a amortização e retenção das águas de
escorrência superficial na plataforma relvada cuja pendente
está invertida e direcionada para a base do talude onde está
o enrocamento que tem uma parte enterrada a funcionar
como vala drenante.

In addition, the cushioning and retention of run-off water
on the grassy platform whose slope is inverted and directed
to the base of the slope where the rockfill has a buried part
functioning as a drainage ditch.
The perception of the paths with the curvilinear layout is
more pleasant, since it does not show the distance as in
the rectilinear layout and, in this way, it is reduced; we can
even say that the psychological time of the route is almost
cancelled out.

A perceção dos caminhos com o traçado curvilíneo é mais
agradável, uma vez que não mostra a distância como acontece nos traçados retilíneos e, deste modo, reduz-se, podemos mesmo dizer que quase se anula, o tempo psicológico
do percurso.

The intention is for the visitor to feel guided, anywhere in
the park, without the need to use signs, as well as a sense
of distances to landmarks where the exits stand out. It is
important for comfort and well-being that no one feels lost
or disoriented in the park and, for this, the physiographic
uniqueness of the landscapes that are distinguished and
identified without effort of attention and without giving
rise to confusion is helpful. This differentiation is one of
the supports of the park’s mental map and deserves to be
maintained and emphasized within the domain of the
composition of each landscape unit.

Pretende-se que em qualquer sítio do parque o visitante se
sinta orientado sem necessidade de recorrer à sinalética e
com noção das distâncias a pontos de referência onde se
destacam as saídas. É importante para o conforto e bem-estar que ninguém se sinta perdido ou desorientado no
parque e, para isso, contribui a singularidade fisiográfica
das paisagens que se distinguem e identificam sem esforço
de atenção e sem dar azo a confusões. Esta diferenciação é
um dos suportes do mapa mental do parque e merece observação para ser mantida e acentuada dentro do domínio da
composição de cada unidade de paisagem.
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4.4.3 Caminho coberto por uma
latada e marginado por murete com
conversadeiras de desenho pragmático

4.4.3 Path covered by a trellis and
bordered by a wall with pragmatic
conversation benches
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4.5 As Estadias

4.5 The Rest Areas

A rede de caminhos é segmentada e combinada com a distribuição de um conjunto de estadias que quebram a continuidade dos percursos. As estadias são estruturas com alguma
formalidade e que designamos por «acontecimentos». Estes
sítios singularizados estão criteriosamente dispersos pelo
parque e convidam a parar, a estar, a repousar e a contemplar. Os campos de visão que se dominam a partir destes
pontos ajudam a estruturar o mapa-mental do parque e a
escala dos seus enquadramentos merece especial cuidado
por parte da manutenção. Os «acontecimentos» são os principais elementos de amarração da rede de percursos e são
relevantes também para a leitura do parque e controlo das
dinâmicas das paisagens e de pontos de vista privilegiados.

The path network is segmented and combined with the
distribution of a set of rest areas that break the continuity of
the paths. The rest areas are structures with some formality
and that we call “events”. These unique places are carefully
dispersed throughout the Park and invite you to stop,
rest area, rest, and contemplate. The fields of vision that
dominate from these points help to structure the mental
map of the Park and the scale of its surroundings deserves
special care by the maintenance team. The “events” are the
main docking elements in the path network and are also
relevant for reading the park and controlling the dynamics
of landscapes and privileged points of view.
The perception of the scale of rest areas depends, in
part, on the shape and architectural composition of the
built structures, which are inert and stable, but their
landscape definition is determined by the framing with the
surroundings where open fields are combined with borders
and closed curtains of vegetation. The views of the park
from the rest areas are strategic for landscape control. The
volumes of the canopy of the trees are surprisingly dynamic
and it is up to maintenance to ensure the harmony of this
grouping, bringing it to a point of balance that will never
be stable and hence the need to fix the reference images
and carry out a comparative maintenance.

A perceção da escala das estadias depende, em parte, da
forma e composição arquitetónica dos corpos construídos,
que são inertes e estáveis, mas a sua definição paisagística
é determinada pelos enquadramentos com as envolventes
onde se combinam campos abertos com orlas e cortinas
fechadas de vegetação. As vistas do parque a partir das estadias são estratégicas para o controlo paisagístico. Os volumes dos copados das árvores são surpreendentemente dinâmicos e compete à manutenção assegurar a harmonia deste
conjunto levando-o a um ponto de equilíbrio que nunca
será estável e daí a necessidade de se fixarem as imagens
de referência e proceder a uma manutenção comparada.

The rest area is a place that stands out from the surroundings
and from which one has a privileged view of one or more
landscaped fields. The most relevant element is the
landscape, not exactly the rest area, although there may
be situations in which the rest area is imposed as an
architectural piece or as a focal point. In any case, the rest
areas are relevant singularities in the park’s structure and,

A estadia é um sítio trabalhado que se destaca da envolvente
e a partir do qual se tem uma visão privilegiada sobre um
ou mais campos paisagisticamente definidos. O elemento
mais relevante é a paisagem, não propriamente a estadia,
embora possam existir situações em que a estadia se impõe
como peça arquitetónica ou como ponto focal. Em todo o
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caso, as estadias são singularidades relevantes na estrutura
do parque e, por muito expressivas que sejam, a presença
dominante é conferida à paisagem.

however expressive they may be, the dominant presence is
given to the landscape.

No jardim é normal dar-se relevância às peças soltas construídas, mas na arquitetura de um parque deve prevalecer o
domínio da paisagem, despojada de todos os elementos que
possam pôr em causa a sua simplicidade naturalista. A paisagem convive mal com ornamentos e com peças de mobiliário.

In the garden, it is normal to give relevance to the loose
built pieces, but in the architecture of a Park the dominance
of the landscape must prevail, stripped of all the elements
that may jeopardize its naturalistic simplicity. The
landscape coexists poorly with ornaments and pieces of
outdoor furniture.

Em contraponto com as estadias, onde se colhem perspetivas
estáticas, as paisagens do parque são observadas, também,
em movimento pelos visitantes que caminham, correm ou
passeiam de bicicleta. A conceção do parque atende a este
movimento, às sequências das paisagens onde o relevo, os
volumes da vegetação, o grau de transparência ou de opacidade das ramagens, as aberturas e orientações, formam um
mosaico que desperta a curiosidade e proporciona satisfação.

In contrast to the rest areas, where static perspectives are
collected, the landscapes of the Park are also observed in
movement by visitors who walk, run, or ride a bicycle. The
design of the Park meets this movement, the sequences
of the landscapes where relief, the volumes of vegetation,
the degree of transparency or opacity of the branches, the
openings and orientations, form a mosaic that arouses
curiosity and provides satisfaction.

As relações visuais nas paisagens do parque nunca são uniformes, isto é, não há reciprocidades entre pontos de vista.
A vista de A para B é sempre diferente da vista de B para
A e esta diferença é paisagisticamente explorada à luz do
conceito topológico da «quase uniformidade».

The visual relations in the Park’s landscapes are never
uniform, that is, there is no reciprocity between points of
view. The view from A to B is always different from the view
from B to A, and this difference is landscaped in the light
of the topological concept of “almost uniformity”.

4.5.1 A plataforma superior

4.5.1 The Upper Platform

Em todo o espaço desta plataforma, armada em socalco
e com uma vista, alçada e muito singular, sobre o campo
panorâmico do Lago I é intencional não haver nenhum
caminho formal, nem trilho definido para que assim seja
possível aos utentes vaguear livremente pelo prado. É
curiosa a charca elíptica definida pelos Salix atrocinerea. As
águas drenam em direção à charca e não chegam ao muro.

In the entire space of this platform, within terraces and
with an elevated and very unique view, on the panoramic
field of Lake I, the non-existence of a formal path was
intentional, as was the non-defined trail so that the users
may roam freely in the meadow. The elliptical pond defined
by the Salix atrocinerea is curious. The waters drain towards
the pond and do not reach the wall. The modelling ensured
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A modelação assegurou a inversão da pendente no coroamento do muro, direcionando a drenagem para a charca. O
caminho formal desenvolve-se na base do muro de suporte
e conduz à grande estadia e varanda com vista para a cabeceira do lago.

the inversion of the slope at the top of the wall, directing
the drainage to the pond. The formal path develops at the
base of the support wall and leads to the great rest area and
the balcony over-looking the lakehead.

4.5.2 Big Window Rest Area

4.5.2 Estadia do Janelão

The blanket of water at the head of Lake I can be seen from
this rest area. This visual axis is to be maintained, which
requires cuts and thinning of intrusive vegetation.

A partir desta estadia vê-se a toalha de água da cabeceira
do Lago I. Este eixo visual é para ser mantido o que requer
cortes e desbastes de vegetação intrusiva.
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4.5.3 Miradouro circular

4.5.3 Circular viewpoint

Miradouro de onde se domina um amplo campo panorâmico sobre o vale e a encosta. Esta abertura é para ser
mantida. Os maciços arbóreos são dominantemente de
Metrosideros por serem resistentes aos ventos marítimos
e dão proteção às espécies mais sensíveis, arbóreas e arbustivas que estão agora a ser plantadas e irão criar formas e
colorações mais compósitas e variadas.

Viewpoint overlooking a wide panoramic field over the
valley and the hillside. This opening is to be maintained.
The tree clusters are predominantly Metrosideros, because
they are resistant to sea winds and provide protection to
the more sensitive species, trees and shrubs that are now
being planted and will create more composite and varied
forms and colours.

A bordadura exterior da guarda do miradouro é, em parte,
revestida por vegetação, mas não totalmente para que
o corpo granítico do mirante com a sua forma circular e
principalmente o capeamento, sejam visíveis.

The outer edge of the lookout guard is partly, but not
entirely, covered with vegetation, so that the granite body
of the lookout with its circular shape, and mainly the
capping, are visible.
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4.5.4 Estadia das meias luas – o acesso
a esta estadia é feito por um caminho
encastrado

4.5.4 Rest area of the half-moons – access
to this rest area is through a built-in
path

A ramagem da vegetação que define os corredores à frente
da estadia das «três meias luas» tem de ser controlada para
manter os campos visuais abertos e abarcar a toalha de água
e o seu enquadramento paisagístico de fundo. A abertura e
a profundidade destes campos panorâmicos implicam com
a vegetação ripária de alguns setores das margens onde é
necessário manter a vegetação rasteira para não cortar a
visão nem reduzir a escala da paisagem.

The foliage of the vegetation that defines the corridors
ahead of the “three half-moons” rest area has to be
controlled to keep the visual fields open and to cover
the blanket of water and its background landscape. The
openness and depth of these panoramic fields implies the
riparian vegetation of some sectors of the banks where it
is necessary to maintain the undergrowth so as not to cut
the view or reduce the scale of the landscape.
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Com a desconstrução do muro de suporte obteve-se uma
composição escadeada que sugere uma ruína e convida a
sentar e desfrutar de uma vista singular da paisagem do
Lago II a partir de uma cota que permite abarcar toda a sua
extensão. Entre as pedras há espaços com terra onde se procede anualmente a limpezas e cortes seletivos da vegetação,
à mobilização ligeira do solo e à sementeira de herbáceas
anuais para que na primavera haja uma floração variada e
expressiva.

A stepped composition was obtained with the deconstruction
of the support wall, giving the idea of a ruin, and inviting
you to sit and enjoy a unique view of the landscape of Lake
II from a height that allows you to cover its entire length.
Among the stones, there are spaces with soil where the
cleaning and selective cutting of the vegetation is carried
out every year, the slight mobilization of the soil and the
planting of annual herbaceous, so that in spring there is a
varied and striking flowering.

A modelação deste sítio contrapõe-se à topologia natural
dos vales que se desenvolvem ao lado ao inverter o sentido da linha de talvegue. As copas, principalmente as dos
pinheiros, tendem a fechar e a ensombrar excessivamente
a clareira, o que obriga a limpezas e desbastes regulares.

The modelling of this site contrasts with the natural
topology of the valleys that develop alongside by reversing
the direction of the thalweg line. The crowns, especially
those of the pines, tend to close and overshadow the
clearing, which requires regular cleaning and thinning.
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A imagem testemunha um estado da composição paisagística do sítio que se tem por ideal, apesar de ir, ainda,
sofrer transformações significativas com o crescimento
das árvores. O enquadramento da estadia e a sua abertura
são perfeitos e merecem ser tomados como referência em
avaliações futura.

The image testifies to a state of the landscaping of the
site that is ideal, although it will still undergo significant
changes with the growth of the trees. The framework of
the rest area and its opening are perfect and deserve to be
taken as a reference in future assessments.
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A imagem deste sítio pode ser assumida como testemunho de um estado
de maturidade a manter sem alterações
significantes.

The image of this site can be taken as
a testament to a state of maturity to
be maintained without significant
changes.
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O Salix atrocineria é espontâneo nas depressões
do terreno onde se concentra mais humidade à
superfície do solo e a composição paisagística
do parque acolhe a presença destes salgueiros.
A extensão das clareiras e a escala das suas
aberturas são da maior importância na composição paisagística do parque. Manter estes
prados em campo aberto, sem árvores nem
arbustos é essencial por razões estéticas e
funcionais.

The Salix atrocineria is spontaneous in the depressions of the terrain where more moisture
is concentrated on the surface of the soil and
the landscaping of the park welcomes the
presence of these willows.
The extent of the clearings and the scale of
their openings are of utmost importance in
the landscaping of the park. Keeping these
meadows in the open, without trees or shrubs
is essential for both aesthetic and functional
reasons.
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4.5.5 Estadia circular construído
pela cooperativa dos pedreiros

4.5.5 Circular rest area built
by the stonemason’s guild

O tanque obriga a cuidados de manutenção apoiados num
circuito de água com estação de tratamento, semelhante
ao de uma pequena piscina, para manter a água limpa – a
casa das máquinas terá de ser ampliada para poder albergar a bomba, o filtro, o controlador de ph, e o doseador de
cloro produzido a partir da colocação de cloreto de sódio
na água. A entrada da água no tanque é feita através de um
repuxo central.

The water tank requires maintenance care supported by a
water circuit with a treatment station, similar to that of a
small pool, to keep the water clean – the engine room will
have to be expanded to accommodate the pump, filter, ph.
controller, and the chlorine dispenser produced by placing
sodium chloride in the water. The water enters the tank
through a central fountain.
The separation bevel between the Lake I and Lake II basins
has been lowered to reduce the height of the manhole to
the collector that connects Lake I and Lake II. The manhole
cover is integrated in a shrubbery clump and the call point
has been removed and emphasized by placing a set of large
stones that form a very simple rest area overlooking the
spillway of Lake I.

O festo de separação entre a bacia do Lago I e do Lago II foi
rebaixado para reduzir a altura da caixa de visita ao coletor
que faz a comunicação entre o Lago I e o Lago II. A tampa da
caixa de visita fica integrada num tufo arbustivo e o ponto
de chamada é afastado e enfatizado com a colocação de um
conjunto de grandes pedras que formam uma estadia muito
simples com vista para o descarregador do Lago I.
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4.5.6 Clareira retangular

4.5.6 Rectangular clearing

Esta clareira, pela sua localização junto à entrada da
«Circunvalação» e por ter uma superfície quase plana, é
muito procurada por grupos de crianças para jogos informais. O pisoteio faz-se sentir no estado do relvado dificultando a sua manutenção. Recomenda-se a continuação das
plantações de bordadura acentuando o recorte serpenteado
da orla e ondular ligeiramente a superfície do terreno com
aterros dando mais espessura à terra vegetal e melhorando
a drenagem que tende a ser menos eficiente em terrenos
planos.

This clearing, due to its location near the entrance of the
“Circunvalação” (bypass) and its almost flat surface, is very
popular with groups of children for informal games. The
flattening that occurs there is felt in the state of the lawn,
making maintenance difficult. Continuation of the border
plantings is recommended, accentuating the winding cut
of the edge and slightly undulating the terrain surface
with landfills giving more thickness to the vegetal soil and
improving the drainage that tends to be less efficient in
flat lands.

A modelação de acerto deve assegurar que o escorrimento
superficial nesta clareira seja dirigido do centro para a periferia onde existem valas cegas drenantes.

The adjustment modelling must ensure that the runoff in
this clearing is directed from the centre to the periphery,
where there are blind draining ditches.

4.5.7 Estadia junto ao muro do janelão

4.5.7 Rest area by the big window wall

O caminho que está implantado à cota da base do muro
do «janelão» alarga-se para dar lugar a uma estadia muito
singela formada por uma pequena «mastaba» de granito
com soleira frontal. Esta estadia está fechada ao vale por
uma espessa cortina de Metrosideros confinando assim a
vista ao campo próximo do «janelão».

The path that is implanted at the base of the “big window”
wall stretches out to give way to a very simple rest area
formed by a small granite “mastaba” with a front sill.
This rest area is closed to the valley by a thick curtain of
Metrosideros, thereby confining the view to the countryside
near the “big window”.

O desenho pragmático tem a particularidade de ser elaborado diretamente sobre o objeto final sem quaisquer
representações prévias em papel, maquete ou meios computacionais. Neste caso o murete e as conversadeiras foram
idealizados e configurados no ato da sua construção sem
nenhuma visão prévia. Este método subjacente a todo o
processo da «arquitetura popular» tem a particularidade

The pragmatic design has the particularity of being
done directly on the final object without any previous
representations on a paper mock-up or computer. In this
case, the small wall and the small conversation benches were
designed and configured at the time of their construction
without any prior vision. This method underlying the whole
process of “popular architecture” has the particularity of
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de privilegiar a diferença e não a repetição e, também por
isso, presta-se sobremaneira à idealização destes elementos
construtivos do parque.
A latada desenvolve-se na continuidade do caminho centenário que se preservou no conjunto do «núcleo rural» e
revisita as já referidas técnicas de desenho pragmático que,
sem razão, estavam abandonadas e quase esquecidas em
favor do desenho canónico. A diferença patente no desenho
das conversadeiras tem uma autenticidade acrescida pelo
facto de terem sido executadas por mestres pedreiros que
dominavam as artes da construção rural. A manutenção
deve dar atenção às formas que podem parecer simplistas
e quase primitivas, mas que, se atentamente observadas,
emanam uma quietude intemporal e uma poética campestre que distingue e qualifica esta parte do parque.

privileging difference and not repetition and, also for this
reason, it is particularly useful for the idealization of these
constructive elements of the park.
The trellis develops continuously with the centenary
path that has been preserved in the whole of the “rural
nucleus” and revisits the aforementioned pragmatic design
techniques that, with no specific reason, were abandoned
and almost forgotten in favour of a canonical design.
The difference in the design of the conversation benches
has an added authenticity due to the fact that they were
done by mason masters who dominated the art of rural
construction. Maintenance should pay attention to forms
that may seem simplistic and almost primitive, but which,
if carefully looked at, emanate a timeless stillness and a
rural poetry that distinguishes and qualifies this part of
the park.
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A imagem mostra a força intrusiva da vegetação a reduzir campos abertos, a fechar perspetivas e a descompartimentar a paisagem. O desafio que se coloca à manutenção
consiste em conter os maciços de vegetação, desbastar os
volumes dos copados e das ramagens sem que tais intervenções sejam percetíveis. Portanto há que assegurar a expressão natural da vegetação na composição das paisagens do
parque, o que requer decisões fundamentadas, assertivas e
tomadas em devido tempo no que diz respeito à condução
do coberto vegetal onde os desbastes e podas de limpeza
são operações a confiar a técnicos habilitados para intervir
neste parque porque dominam a linguagem arquitetónica
das suas paisagens.

The image shows the intrusive force of vegetation reducing
open fields, closing perspectives and decompartmentalizing
the landscape. The challenge for maintenance is to
contain the vegetation cluster, to thin out the volumes
of the canopy and the branches without perceptible
interventions. Therefore, it is necessary to ensure the
natural expression of vegetation in the composition of the
park’s landscapes, which requires grounded, assertive,
and timely decisions regarding the management of
the vegetation cover, where thinning and pruning for
cleaning are operations to be entrusted to technicians
who are qualified for the intervention in this park because
they master the architectural language of its landscapes.

O descarregador do Lago I é um sítio apreciado pelos utentes do parque e referenciado em trabalhos de fotógrafos
amadores. A árvore que ocupa o centro da imagem é um
Salix atrocinerea, vulgarmente designado por borrazeira ou
salgueiro-preto, espécie que regenera de forma espontânea
no parque. A composição mostrada na imagem deve ser
tomada como referência nos trabalhos de manutenção.

The Lake I spillway is appreciated by park users and
referenced in the work of amateur photographers. The tree
that occupies the centre of the image is a Salix atrocinerea,
commonly known as grey willow or large grey willow, a
species that regenerates spontaneously in the park. The
composition shown in the image must be taken as a
reference in maintenance work.
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As orlas das clareiras são definidas pelas copas das árvores explorando contrastes de coloração e densidades de
ramagem e de folhagem. As espécies de folha caduca alteram o recorte e a extensão das clareiras apertando-as no
verão e dando-lhes transparências mais ou menos difusas
no inverno.

The edges of the clearings are defined by the treetops
exploring contrasts of colour and density of branches and
foliage. Deciduous species alter the cut and extension of the
clearings by bringing them together them in the summer
and giving them more or less diffuse transparencies in the
winter.

Podemos observar neste local o ritmo de mutação da paisagem devido ao crescimento da vegetação e também a dificuldade de controlar os desbastes e chegar a um estado de
maturidade relativamente estável. Perante esta imagem
seria compreensível desejar tomá-la como referência o
que não é fácil atendendo à juventude dos pinheiros mansos que nos três anos seguintes vão unir as copas, fechar
o eixo perspético, perdendo-se a vista de fundo e ensombrando excessivamente o prado. Os desbastes e podas, por
muito criteriosos que sejam, não conseguem reconstituir
a paisagem captada na fotografia sendo necessário moldar
uma nova composição que, se tivermos sorte, pode apagar
a frustrante saudade da paisagem perdida.

We can see in here the pace of landscape change due to the
growth of vegetation and also the difficulty in controlling
thinning and reaching a relatively stable state of maturity.
In light of this image, it would be understandable to wish
to have it as a reference, which is not easy given the youth
of the pines that in the next three years will unite the
crowns, close the perspective axis, thereby eliminating
the background view and overshadowing the meadow.
Thinning and pruning, regardless of how careful, cannot
reconstitute the landscape captured in the photo, making it
necessary to mould a new composition that, if we are lucky,
can erase the frustrating longing for the lost landscape.
When the grasses of the meadows are very high, the visitor
hesitates to leave the formal and paved paths to wander in
the free and open spaces of the clearings. This is one reason
for ensuring regular mowing. The humidity of the rain, the
dew, and the irrigation also naturally conditions the use of
the meadows, but this is part of the limit of the park and
the ways of enjoying it that vary with these circumstances.

Quando as ervas dos prados estão muito altas o visitante
hesita em sair dos caminhos formais e pavimentados para
deambular nos espaços livres e abertos das clareiras. Esta
é uma razão para assegurar os cortes regulares nos prados.
Também a humidade da chuva, do orvalho e das regas, condiciona naturalmente a utilização dos prados, mas tal faz
parte do limite do parque e dos modos de o fruir que variam
com estas circunstâncias.
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A implantação planimétrica dos caminhos
explora traçados curvilíneos e as margens
são tratadas de modo a não haver simetrias.
As plantas enraizadas nas juntas dos muretes e os musgos e líquenes que revestem as
pedras são importantes para a imagem silvestre do parque.
Neste trecho de paisagem mostra-se a
expressão do maciço arbóreo da ilha e
o efeito do muro e da ruína no plano de
fundo. A manutenção desta unidade de
paisagem requer um regular controlo da
vegetação neste troço da margem do lago,
mantendo a vista aberta como se observa
na imagem.

The planimetric implantation of the paths
explores curved lines and the edges are
treated in such a way that there are no
symmetries. The plants rooted in the joints
of the walls and the mosses and lichens
that line the stones are important for the
park’s wild appearance.
This section of landscape shows the
expression of the island’s tree cluster
and the effect of the wall and ruin on the
background. Maintaining this landscape
unit requires regular control of vegetation
in this section of the lake shore, keeping
the view open as seen in the image.
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As árvores dispersas no espaço aberto das
clareiras de prado proporcionam sombras
convidativas que as pessoas ocupam informalmente e onde se sentem descontraídas.
Estas clareiras são, em parte, delimitadas
por densos maciços arbóreos e arbustivos
com silvados de Rubus fruticosus onde se
colhem as amoras silvestres.
Nos muros de suporte, construídos em
pedra seca com juntas abertas e racheado
tosco, surgem naturalmente plantas que
valorizam a imagem do muro. Por princípio
esta vegetação é esperada e bem acolhida
no parque.

The trees scattered in the open space of the
meadow clearings provide inviting shades
that people use informally and where they
feel relaxed. These clearings are, in part,
delimited by dense arboreal clusters and
shrubs with Rubus fruticosus where wild
blackberries are harvested.
In the support walls, built in dry stone
with open joints and rough cracking,
plants that bring out the appearance of
the wall naturally appear. This vegetation
is generally expected and welcomed in the
park.
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4.6 Os Lagos

4.6 The Lakes

As grandes toalhas de água expostas apresentam-se como
elementos centrais da composição das paisagens mais
expressivas do parque. A modelação geral do terreno foi
concebida a partir da ideia de alterar e compartimentar o
vale inicial criando três bacias drenantes em que cada uma
tem no seu centro um lago cujo leito se posiciona abaixo da
cota de estiagem do lençol freático. Estes lagos fazem parte
de uma opção estrutural na conceção do parque.

The large exposed blankets of water are central elements in
the composition of the park’s most expressive landscapes.
The general modelling of the terrain was conceived from
the idea of altering and compartmentalizing the initial
valley, creating three drainage basins in which each one
has in its centre a lake whose bed is positioned below the
drought level of the groundwater table. These lakes are part
of a structural option in the design of the park.

Inicialmente tínhamos um vale onde confluíam duas ribeiras, a ribeira de Aldoar e a ribeira da Boavista, muito poluídas pelo facto de as redes de esgotos e de as redes pluviais
não serem separativas, com a agravante de os pluviais trazerem consigo taxas altas de poluição, como pó dos travões e
outros compostos nocivos provenientes da via pública. Sob
o ponto de vista paisagístico o vale era muito monótono,
aberto a grande parte da Avenida da Boavista e exposto à
sua poluição sonora. A interiorização do vale foi executada
com recurso a volumosos aterros, principalmente do lado
da Boavista e, também, nas linhas de corte do vale que separam as bacias formando extensas «barragens de terra» que
ajudam a elevar e manter os níveis freáticos sendo também
paisagisticamente expressivas.

Initially, we had a valley where two streams, the Aldoar and
the Boavista, flowed and were very polluted due to the fact
that the sewer systems and the rain collecting systems were
not separated, with the aggravating fact that the rainwater
brought high rates of pollution, such as brake dust and other
harmful elements from public roads. From the landscape
point of view, the valley was very monotonous, open to most
of Avenida da Boavista and exposed to its noise pollution.
The interior of the valley was carried out using voluminous
landfills, mainly on the Boavista side and also on the valley
separation lines that separate the basins, forming extensive
“earth dams” that help to raise and maintain groundwater
levels, also being strikingly landscaped.
The relationship between the lakes and the surrounding
area obeys topological principles according to which
the water surfaces fit better at the base of a depression
modelled as a concave space where rainwater and irrigation
water flow due to gravity to the surface of the lake, coming
together with the exposed groundwater.

A relação dos lagos com a envolvente obedece a princípios
topológicos segundo os quais as superfícies de água se
enquadram melhor na base de uma depressão modelada
como um espaço côncavo onde as águas pluviais e da rega
escorrem por gravidade para a superfície do lago juntando-se às águas do lençol freático exposto.
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O comportamento hidrológico dos lagos é equilibrado e
esteticamente conseguido, mas, embora o descarregador
de superfície tenha sido calibrado para a cota de estiagem,
haverá anos mais secos em que se pode justificar a tomada de
medidas para compensar as perdas de água em períodos críticos de estiagem. Este suplemento de água pode vir de furos,
sempre com o cuidado de evitar intrusões com a cunha salina.

The hydrological behaviour of the lakes is balanced and
aesthetically achieved, but although the surface spillway
has been calibrated for the drought level, there will be drier
years in which measures can be justified to compensate
for water losses in critical drought periods. This water
supplement can come from holes, always taking care to
avoid intrusions with the saline wedge.

As águas da cabeceira do Lago I mostram sinais de eutrofização nos meses de verão. Para controlar este processo,
recorreu-se à condução das águas de uma fonte antiga para
este sítio. Há também o cuidado de reduzir o nível de matéria orgânica e aumentar a oxigenação da água principalmente nos períodos de estiagem.

The waters at the top of Lake I show signs of eutrophication
in the summer months. Water from an old source for this
site was used to control this process. Care is also taken
to reduce the level of organic matter and increase the
oxygenation of water, especially during drought periods.

Tabela 1. Parâmetros dos lagos

Table 1. Parameters of lakes

Área
Area
[m2]

Volume
Volume
[m3]

Profundidade máxima
Maximum depth
[m]

16 200

42 120

2,60

Lago II | Lake II

8 600

12 900

1,50

Lago III | Lake III

9 400

15 040

1,60

LAGOS
LAKES

Lago I | Lake I
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O Lago II é o que tem menores dimensões e, por ser o mais
central, optou-se por instalar nele o ponto de captação de
água para alimentar a rede de rega, considerando também
que o perímetro e a profundidade irão ser ajustados com
ampliações completando-se o processo de calibração e
enquadramento paisagístico desta toalha de água.

Lake II is the one with the smallest in size and, as it is the
most central, the installation of the water catchment point
to feed the irrigation system was decided, also considering
that the perimeter and depth will be adjusted with extensions completing the process of calibration and landscape
of this blanket of water.

Na sua maior parte, as margens dos lagos estão estabilizadas pelo encestamento combinado com a vegetação ripícola
espontânea que é regularmente tratada com cortes e limpezas seletivas. Os trabalhos de manutenção, nestes casos, consistem em controlar a vegetação de forma a manter campos
panorâmicos abertos sobre a toalha de água, tendo em conta
que as paisagens lacustres são particularmente relevantes na
estrutura do parque. Embora parte da vegetação que envolve
os lagos seja constituída por espécies arbóreas como o Salix
atrocinerea, Alnus glutinosa, Populus alba e Quercus palustris,
sob o ponto de vista paisagístico a dominante deve ser os
amplos espaços abertos constituídos por prados onde o
terreno descai suavemente em direção à margem do lago.

For the most part, the lakeside banks are stabilized by
boxing the spontaneous riparian vegetation that is regularly
treated with selective cuts and cleaning. The maintenance
work, in these cases, consists of controlling the vegetation
in order to maintain panoramic open fields around the
blanket of water, taking into account that the lake scenery is
particularly relevant in the structure of the Park. Although
part of the vegetation surrounding the lakes is made up of
tree species such as Salix atrocinerea, Alnus glutinosa, Populus
alba, and Quercus palustris, under the landscape point of
view, the dominant part must be the wide-open spaces
made up of meadows where the terrain descends smoothly
towards the lakeside.

Há, no entanto, troços das margens erodidas pela ondulação
das águas do lago provocada pelos ventos fortes de noroeste.
Nestes setores castigados pela erosão hídrica, o encestamento está a ser substituído por grandes pedras de granito,
casqueiras com a face exposta de erosão natural, que irão
estabilizar e diferenciar a margem do lago em contraste
com o revestimento vegetal. Os eixos e ângulos de abertura
dos principais campos de visão sobre os lagos estão assinalados em desenhos de plantas e perspetivas e em registo
fotográfico que servem de testemunho para orientação dos
trabalhos de manutenção.

There are, however, sections of the banks eroded by the
rippling waters of the lake caused by strong northwest
winds. In these sectors punished by water erosion, boxing
is being replaced by large granite stones, which are exposed
to natural erosion and will stabilize and differentiate the
lake shore in contrast to the vegetal covering. The opening
axes and angles of the main fields of vision over the lakes
are indicated in drawings of plants and perspectives and
in a photographic record that serve as a testimony to guide
maintenance work.
The three lakes attract and shelter a diverse group of
animal species that, for the most part, are welcome, but it
is necessary to control these animal communities, mainly

Os três lagos atraem e dão guarida a um conjunto diversificado de espécies animais que, em boa parte, são bem-vindas,
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mas é necessário um controlo destas comunidades animais,
principalmente de gaivotas, patos e de animais domésticos
que são abandonados no parque pelos seus donos.

seagulls, ducks, and domestic animals that are abandoned
in the park by their owners.
There is a high number of seagulls, ducks, and geese that
take over the lakes, pollute the waters and the banks with
excrement, and create public health and eutrophication
problems. The number of fish also need to be controlled. It
is important that visitors do not introduce animals to the
park and stop feeding the fauna found there.

O elevado número de gaivotas, patos e gansos que demandam os lagos, poluem as águas e as margens com excrementos criando problemas de saúde pública e de eutrofização. O
controlo dos peixes merece também cuidados. É necessário
que os visitantes não introduzam animais no parque e deixem de dar alimentos à fauna que ali se encontra.
Os maciços arbóreos que crescem nas ilhas no meio dos
lagos não necessitam de ser muito controlados e o seu aspeto
selvagem, com vegetação densa e volumosa, é apreciado
sob o ponto de vista estético e é nesse sentido que terão
limpezas e plantações que ajudem a criar uma composição
florística que valorize plasticamente a ilha cuja posição no
lago nada tem a ver com tufos de árvores em clareira. O lago
não é uma clareira, apesar de ser um campo aberto definido
por margens com vegetação de bordadura ripícola, maia ou
menos desenvolvida. As margens dos lagos não são orlas de
clareiras e, em certas partes, o lago está contido e integrado
no campo paisagístico de uma clareira, sendo a sua orla, e
não a margem do lago, o limite da unidade de paisagem.

The tree clusters that grow on the islands in the middle
of the lakes do not need to be very controlled, and their
wild appearance, with dense and bulky vegetation, is
appreciated from the aesthetic point of view, and it is in
this sense that it will undergo cleanings and plantations
that help to create a floristic composition that artificially
enhances the terrain whose position on the lake has
nothing to do with clumps of trees in a clearing. The lake is
not a clearing despite being an open field defined by banks
with riparian vegetation, or one that is less developed. The
banks of the lakes are not the edges of clearings and, in
certain parts, the lake is contained and integrated in the
landscape field of a clearing, its edge and not the lake bank
being the limit of the landscape unity.

4.6.1 Lago I

4.6 Lake I

A estadia é simples assemelhando-se ao padrão de uma
pequena alameda. O caminho alarga para dar espaço aos
bancos distanciados do coroamento do muro de modo a
que as pessoas se possam sentar e colocar os pés no muro
e fruírem da vista panorâmica do lago com a sua ilha ocupada por um tufo arbóreo. Esta estadia é como uma varanda
sobre a paisagem.

The rest area is simple, resembling the pattern of a small
promenade. The path widens to make room for the benches
away from the crown of the wall so that people can sit and
put their feet on the wall and enjoy the panoramic view of
the lake with its terrain occupied by a clump of trees. This
rest area is like a balcony over the landscape.
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Da alameda/estadia tem-se uma vista panorâmica sobre a
cabeceira do lago a qual se prolonga pelo corredor alinhado
com os açudes e que deve ser mantido aberto. A limpeza e o
desbaste da vegetação são, aqui, uma operação necessária e
de rotina já que a densidade dos maciços arbustivos e arbóreos é elevada e, recorrentemente, o eixo visual, que deve
ser mantido aberto, tende a fechar-se o que, a acontecer,
empobrece a paisagem.

From the promenade/rest area, there is a panoramic view
over the head of the lake which extends through the
corridor aligned with the weirs and which must be kept
open. The cleaning and thinning of the vegetation is, here, a
necessary and routine operation, as the density of the shrub
and tree clusters is high and the visual axis, which must be
kept open, generally tends to close which, if it happens,
impoverishes the landscape.

A vegetação das margens mantém-se rasteira para permitir
a visão ampla da toalha de água. Na ilha domina o copado
do salgueiro (Salix atrocinerea) e tira-se partido da vegetação
herbácea e arbustiva de regeneração espontânea que tem a
expressão de um tufo selvagem.

The vegetation on the banks remains low to allow for a
broad view of the blanket of water. The willow canopy
dominates on the terrain (Salix atrocineria) and takes
advantage of the spontaneous regenerating herbaceous
and shrub vegetation that looks like a wild clump.
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4.6.2 Lago II

4.6.2 Lake II

A configuração deste lago ainda não está acabada. Em
resultado das observações, que decorreram ao longo de
aproximadamente 25 anos, e ponderando o facto de ser a
partir deste lago que é feita a tomada de água para o sistema de rega, conclui-se que é altura de se proceder a uma
dragagem de limpeza e acertos das cotas de fundo, aumentando a capacidade de armazenamento de água. Será também melhorado o espaço onde se localiza o ponto de sucção
do sistema de bombagem de modo a evitar a entrada de
sedimentos nas canalizações.

The configuration of this lake is not yet finished. As
a result of the observations which took place over
approximately 25 years, and considering the fact that
it is from this lake that water is taken for the irrigation
system, it has been concluded that it is time to carry out a
cleaning dredging and adjustments of the bottom levels,
increasing the water storage capacity. The space where the
vacuum point of the pumping system is located will also
be improved in order to prevent sediment from entering
the pipes.

As margens, em grande parte do perímetro do lago, estão
estabilizadas com densa vegetação ripícola que se quer
manter, mas, no extremo a nascente, há vantagem em alargar ligeiramente a toalha de água estabelecendo uma relação de maior proximidade do lago com o muro de suporte,
a fonte e a varanda.

The banks, much of the lake’s perimeter, are stabilized
with dense riparian vegetation to be maintained, but at the
eastern end there is an advantage in slightly widening the
blanket of water, thereby establishing a closer relationship
between the lake and the support wall, the fountain, and
the balcony.

A ilha existente pode ser melhorada no contexto das obras,
já programadas para a limpeza e calibração do lago. A forma
da ilha beneficia em ser mais irregular recorrendo-se, para
isso, aquando da dragagem e do acerto de modelação na
margem, a algum enrocamento com grandes pedras de
erosão natural. O terreno no centro da ilha deve trabalhar
a cotas ligeiramente mais elevadas para ter solo drenado e
plantas menos resistentes à asfixia radicular. O desenho
da ilha melhora ao explorar assimetrias e singularidades
nas suas margens.

The existing terrain can be improved in the context of the
works already scheduled for the cleaning and calibration
of the lake. The shape of the terrain benefits from being
more irregular, using, for this purpose, some rockfill with
large stones of natural erosion when dredging and shaping
the margin. The terrain in the centre of the island must
have slightly higher levels so as to have drained soil and
plants which are less resistant to root asphyxiation. The
island’s design improves by exploring asymmetries and
singularities on its banks.
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4.6.3 Lago III

4.6.3 Lake III

A implantação deste lago foi em parte condicionada pela
necessidade de respeitar a distância da linha de costa de
modo a dar espaço para a modelação da duna (cortina
visual e corta-ventos) e ficar a jusante da charca depuradora dos lixiviados que eventualmente escorram do aterro
sanitário localizado na margem direita do vale e que tem
cumprido a sua função.

The implantation of this lake was partly conditioned by
the need to respect the distance from the coastline in order
to allow for space for the dune modelling (visual curtain
and windbreak) and to be downstream of the leachate
pond that eventually runs off the landfill located on the
right side of the valley and which has fulfilled its function.
The modelling of the valley still needs to be settled mainly
on the right side, on the slope where some large events
have taken place and which in the future will be moved to
a peripheral area of the park, thereby reducing the impact
of the events in their normal use.

A modelação do vale carece ainda de acertos principalmente na margem direita, na encosta onde se têm realizado
alguns eventos de grande dimensão e que futuramente
serão deslocados para uma zona periférica do parque conseguindo assim uma redução do impacto dos eventos na
sua normal utilização.

The waters from the Lake II surface spillway will be
guided to Lake III by means of an open ditch on the right
side of the valley, between level 16 and level 10.5, over
approximately 350 meters.

As águas do descarregador de superfície do Lago II vão ser
conduzidas para o Lago III através de uma valeta que trabalha a céu aberto na margem direita do vale entre a cota
16 e a cota 10.5 ao longo de aproximadamente 350 metros.

The lake’s banks are stabilized with spontaneous
vegetation, which, however, has grown between the slats
of the boxing. It is time to proceed with some occasional
openings in the banks using the replacement of the
current rockfill protection with large singular stones
similar to what is being done in the other lakes and which
also aims to create places of proximity and rest area next to
the water. The vegetation on the banks has a rapid growth
and cuts off the view of the lake for those who are at a lower
elevation in relation to the level of the water. Despite the
vegetation on the banks being cut, there are periods when
the desired panoramic view is lost and hence the reason for
proceeding with this structural diversification.

As margens do lago estão estabilizadas com a vegetação
espontânea que, entretanto, cresceu entre o ripado do encestamento. É altura de se proceder a algumas aberturas pontuais
na margem com recurso à substituição da atual proteção por
enrocamento com grandes pedras singulares à semelhança do
que se está a fazer nos outros lagos e que tem por finalidade,
também, criar sítios de aproximação e de estadia junto ao
plano de água. A vegetação das margens tem um crescimento
rápido e corta a vista do lago para quem está na proximidade
a uma cota pouco elevada relativamente à cota do plano de
água. Por muito que se corte a vegetação nas margens, há
períodos em que a desejada vista panorâmica se perde e daí
a razão para se proceder a esta diversificação estrutural.
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A descarga de superfície, entre o Lago II e o
Lago III, passa a ter um novo curso, o qual,
em grande parte (entre as cotas 16 e 10.5)
é formado por uma valeta assimétrica em
granito conforme se pode ver no desenho
perspético. Com esta obra o sistema hidrológico do parque fica mais robusto e permite reduzir o risco de perdas de água por
percolação de fundo. Há também um efeito
estético que valoriza a compartimentação
do vale que se desenvolve logo a montante
do Lago III, enfatizando o sopé da encosta
na sua margem esquerda.

The surface discharge, between Lake II and
Lake III, has a new course which, in large
part (between levels 16 and 10.5) is formed
by an asymmetric granite ditch as can be
seen in the perspective drawing. With this
work, the hydrological system of the park
is more robust and allows for the reduction
of the risk of water loss through bottom
percolation. There is also an aesthetic effect
that values the compartmentalization of
the valley that develops just upstream of
Lake III, emphasizing the foot of the slope
on its left bank.
Figura 2. Valeta assimétrica em granito
Figure 2. Asymmetric ditch in granite
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4.7 As Charcas

4.7 The Ponds

As superfícies de água paisagisticamente expostas devem,
por princípio, ser localizadas nas cotas mais baixas relativamente à envolvente o que não invalida a lógica de implantar charcas nas colinas recolhendo águas de escorrimento
superficial no ponto em que começam a ter energia para
arrastamento de partículas e criar riscos de erosão. As charcas drenantes cumprem a sua função ao reter a água que
escorre nas encostas dando, aí, origem a pequenas e temporárias superfícies de água que se dissipam por infiltração.

The landscape water surfaces exposed should, in
principle, be located on the lowest levels in relation to
the surroundings, which does not invalidate the logic of
implanting ponds in the hills, collecting run-off waters
at the point where they start to have energy to drag
particles and create erosion risks. Draining ponds fulfil
their function by retaining the water that runs down the
slopes, giving rise to small and temporary water surfaces
that dissipate through infiltration.

As valetas que marginam os caminhos têm largura variável
e conduzem as águas para charcas que podem ser quase
impercetíveis formadas pelo alargamento da valeta e
implantação de um poço drenante ao centro cheio de cascalheira e coberto com godo. Em alguns casos estas valetas
conduzem a água em direção a charcas de maior porte e
formais que se constituem como acontecimentos arquitetonicamente marcantes e que se oferecem como estadias.

The ditches that border the paths have variable width and
lead the water to ponds that can be almost imperceptible,
formed by the widening of the ditch and the implantation of
a drainage well in the centre, full of gravel and covered with
cobble. In some cases, these ditches guide the water towards
larger and formal ponds that constitute architecturally
significant events and that offer themselves as rest areas.
In some of the ponds, the depression of the terrain is
more accentuated so as to maintain a high and permanent
humidity level so that there is water saturation in the
soil to sustain the natural regeneration of hydrophilic
vegetation with species such as Scirpus sp, Typha latifolia,
Phragmites communis, Iris pseudacorus, and other plants
forming clumps, the extent of which within the pond itself
is controlled so that, when it rains, some water surface is
exposed on a burgau base. Maintenance must be careful
not to cut too short, leaving the ponds bare, but they must
also not be cluttered with vegetation to the point that the
presence of water becomes imperceptible. Cleaning must
be carried out at the end of winter, before the breaking and
germination period, in order to minimize the time when
the pond is bare.

Em algumas das charcas a depressão do terreno é mais acentuada para manter um grau de humidade elevado e permanente de modo a haver saturação de água no solo para assim
sustentar a regeneração natural de vegetação hidrófila com
espécies tal como Scirpus sp, Typha latifolia, Phragmites communis, Iris pseudacorus e outras plantas formando tufos, cuja
extensão dentro da própria charca é controlada de modo a
haver, quando chove, alguma superfície de água exposta sobre
uma base de burgau. A manutenção deve ter o cuidado de não
fazer limpezas de corte raso deixando as charcas despidas,
mas também não devem ficar atulhadas de vegetação ao ponto
de se tornar impercetível a presença da água. A limpeza deve
ser feita no final do inverno, antes do período de rebentação
e de germinação, de modo a reduzir ao mínimo o tempo em
que a charca está desnudada.
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É relevante o efeito paisagístico das Typhas na charca localizada em frente à entrada das colunas.

The landscape effect of the Typhas in the pond located in
front of the entrance of the columns is relevant.

4.7.1 Charca com humidade permanente

4.7.1 Pond with permanent humidity

Esta charca foi construída com uma simples escavação,
mais aberta e funda, sem poço drenante de maneira a não
facilitar a infiltração e reter a água à superfície por mais
tempo. Assim as condições são propícias para que o solo
permaneça com a humidade necessária para a ocorrência de
um nicho ecológico diferenciado onde tem lugar a regeneração natural de uma cadeia de vida vegetal e animal própria
destes solos alagadiços. O efeito destas diferenciações na
composição do parque não deixa de ser surpreendente e
interessante sob o ponto de vista paisagístico.

This pond was built with a simple excavation, more open
and deeper, without a drainage well in order to maintain
the infiltration and to keep the water on the surface
longer. Thus, the conditions are favourable for the soil to
remain with the necessary humidity for the occurrence of
a different ecological niche, where the natural regeneration
of a chain of plant and animal life typical in these marshy
soils takes place. The effect of these differentiations on the
composition of the park is surprising and interesting from
a landscape point of view.

4.7.2 Charca Depuradora

4.7.2 Leachate Pond

A Wisteria sinensis forma um coberto frondoso no verão e
floribundo na primavera e, neste sítio é suportada por uma
pérgula estruturada com esteios de granito e vigas metálicas
à semelhança das ramadas frequentes na região. As plantas
trepadeiras (Jasmim, Rosa canina, Erva moura, Madressilva,
Hera e Vinha) são plantadas em alguns dos maciços arbóreos
em consociação com árvores de grande porte criando apontamentos expressivos nas paisagens do parque.

Wisteria sinensis forms a leafy cover in summer and flowers
in the spring and, on this site it is supported by a pergola
structured with granite supports and metal beams similar
to the common branches in the region. The climbing plants
(Jasmine, Rosa canina, Moorish, Honeysuckle, Ivy, and vine)
are planted in some of the tree clusters in association with
large trees, creating striking notes in the park’s landscapes.
The surroundings of Lake III are accentuated by several
elements, where only the «big window» stands out, high on
top of a wall of shale combined with granite. This element
has a dominant exposure, being revealed as a visible focal
point, mainly for those who go around the edge of the
lake. A permanent selective thinning of the tree and shrub
vegetation, with attention specifically given to the one

A envolvente do Lago III é pontuada por diversos elementos,
onde sobressai o «janelão» sobrelevado por um muro de
xisto combinado com granito. A este elemento é dada uma
exposição dominante afirmando-se como um ponto focal
visível, principalmente para quem percorre a bordadura
do lago. Para se manterem abertos os campos de visão é
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necessário um permanente desbaste seletivo da vegetação
arbórea e arbustiva, com particular atenção para a que está
localizada em frente do «janelão». A compartimentação
da paisagem é controlada, observando os campos visuais
e as orlas das clareiras, tendo como referência os janelões,
o lago, o mirante circular e outros elementos singulares.

located in front of the «big window», is necessary in order to
keep the fields of vision open. The compartmentalization of
the landscape is controlled considering the fields of vision
and the edges of the clearings, having the big windows, the
lake, the circular viewpoint, and other singular elements
as reference.
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4.8 As Entradas

4.8 The Entrances

4.8.1 Entrada das Colunas

4.8.1 Column Entrance

As colunas de mármore pousadas no granito e a mesa de
pedra assinalam a principal entrada do parque e a mais
central. É um ponto de encontro conhecido por: «a entrada
das colunas».

The marble columns laid on the granite and the stone
table mark the main entrance to the park, and the most
central one. It is a meeting point known as: “The column
entrance”.

O aparelho rigoroso da cantaria e a sua geometria emprestam um traço de monumentalidade ao sítio de onde o visitante colhe a primeira vista do parque, uma paisagem
panorâmica, apoiada em três eixos com profundidades
diferentes para desconstruir as simetrias quase barrocas.

The rigorous apparatus of stonework and its geometry
lend a trace of monumentality to the place where the
visitor takes in, at first sight of the park, a panoramic
landscape, supported on three axes with different depths
to deconstruct the almost baroque symmetries.

A estadia foi pensada para mostrar que se chegou ao parque e para ser fácil gostar do sítio e memorizá-lo dando
dominância à paisagem. Embora, por princípio, não deva
haver elementos decorativos e ornamentais no parque, o
recurso às duas colunas confere uma solenidade acolhedora e simbólica que facilita a sua referenciação no mapa
mental do parque e mesmo da cidade.

The rest area was designed to show that you have arrived
at the park and to make it easy to enjoy the place and
memorize it, giving dominance to the landscape. Although,
in principle, there should be no decorative and ornamental
elements in the Park, the use of the two columns gives a
welcoming and symbolic solemnity that facilitates their
reference in the mental map of the park, and even the city.

O curto corredor lajeado e contido por alguns blocos
de pedra distribuídos de forma irregular resolve um
dos acessos à grande clareira que envolve o Lago I. Esta
pavimentação tem um sentido funcional. O percurso foi
marcado pelos utentes, nos primeiros tempos do parque,
como caminho de pé posto. Há pontos de conexão entre
os caminhos e os espaços abertos das clareiras que são
preferencialmente utilizados dando origem a trilhos que
convocam acertos com soluções casuísticas que enriquecem a estrutura do parque.

The short, flagstone corridor is contained by a few
irregularly distributed stone blocks, and is one of the
accesses to the large clearing that surrounds Lake I. This
pavement has a functional meaning. The route was marked
by users, in the early days of the park, as a footpath. There
are connection points between the paths and the open
spaces of the clearings that are preferably used, giving
rise to trails that call for adjustments with case-by-case
solutions that enrich the park’s structure.

90

A COMPOSIÇÃO DO MOSAICO DE PAISAGEM
THE COMPOSITION OF THE LANDSCAPE MOSAIC

4.8.2 A entrada junto aos prédios da
Urbanização de Aldoar

4.8.2 The entrance next to the Aldoar
Urban Block

Esta entrada é ainda pouco utilizada, mas poderá ser importante no futuro quando a urbanização estiver completada
e possuir a centralidade e vida urbana animada que a zona
merece. O facto de esta entrada estar próxima do restaurante
existente no «núcleo rural» não justifica que seja controlada
por um portão. O parque é aberto e o portão não é necessário
para trazer mais segurança à zona do restaurante. A gentrificação e o desenvolvimento da frente urbana de Aldoar,
só por si, darão uma leitura mais resolvida e perceção de
segurança a este lugar.

This entrance is still underused, but it may be important in
the future when the urban block is completed and has the
centrality and lively urban life that the area deserves. The
fact that this entrance is close to the existing restaurant in
the “rural nucleus”, does not justify that it be controlled by a
gate. The park is open and the gate is not necessary to bring
more security to the restaurant area. The gentrification and
development of the urban front of Aldoar alone will give a
more resolved interpretation and perception of security
to this place.

O tanque/charca, situado na proximidade do «núcleo rural»,
recebe as águas de uma antiga mina e drena para a cabeceira
do lago através de uma boca de lobo. O núcleo rural é um dos
raros centros de lavoura com construções que datam de há
mais de 500 anos e que sobreviveram na cidade do Porto.

The water tank/pond, located in the vicinity of the “rural
nucleus”, gets its waters from an old mine, and drains to
the lakehead through a culvert. The rural nucleus is one of
the rare farming centres with buildings that date back more
than 500 years and that have survived in the city of Porto.
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5. CUSTOS E BENEFÍCIOS
COST AND BENEFITS

A gestão do Parque da Cidade
é suportada pelo orçamento da
Câmara Municipal.

The City Park management
is supported by the City Hall
budget.

Comparando proporcionalmente as áreas e os montantes
dos custos de manutenção, constata-se que a manutenção
do Parque da Cidade do Porto é cerca de dez vezes mais
económica do que a do Central Park ou a do Hyde Park.

Comparing the areas and the amounts of the maintenance
costs proportionately, it appears that the maintenance of
the Porto City Park is about 10 times cheaper than that of
Central Park or Hyde Park.

A programação da manutenção dos parques urbanos segue
critérios que tendem a ser coincidentes e consensuais. O
programa é perspetivado para horizontes de, pelo menos, 5
anos. Há custos associados à manutenção de rotina e outros
que remetem para uma manutenção estrutural associada
à renovação de redes, à reparação de pavimentos e outras
tarefas que ocorrem com periodicidades longas. O controlo
dos custos é uma preocupação em todo o processo de conceção, construção e manutenção do parque. Podemos considerar as despesas correntes, que são os custos fixos anuais
e plurianuais e o investimento em obras de completamento
e valorização do parque que têm um carácter casuístico.

The maintenance schedule for urban parks follows
criteria that tend to be coincident and consensual. The
programme is planned for periods of at least 5 years.
There are costs associated with routine maintenance and
others that refer to structural maintenance linked to the
renovation of networks, the repair of pavements, and
other tasks that occur with long periodicity. Cost control
is a concern throughout the Park’s design, construction,
and maintenance process. One can consider current costs,
which are annual fixed expenses, and multi-annual costs
and investment in works to complete and improve the park,
which are of a case-by-case nature. The renewal of lighting,
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A renovação de redes de iluminação, de rega e de drenagem
ocorre com intervalos que podem ultrapassar os 30 anos
e requer programações feitas a tempo. A manutenção corrente destas redes é um trabalho de rotina que envolve a
reparação ou substituição de peças que avariam.

irrigation, and drainage networks occurs at intervals that
can exceed 30 years and requires schedules made in time.
The current maintenance of these networks is a routine job
that involves the repair or replacement of parts that break
down.

Impedir a degradação do parque e das suas estruturas,
mantendo-o atraente e aprazível, traduz-se numa economia
financeira, pois a reabilitação é sempre mais dispendiosa
do que uma correta e atempada manutenção.

Preventing the degradation of the Park and its structures,
keeping it appealing and pleasant, translates into financial
savings, as rehabilitation is always more expensive than
correct and timely maintenance.

A arquitetura destas paisagens é também concebida como
um investimento na valorização do património. Se o parque, em si, como obra de arte e como espaço público, tem
um valor intrínseco financeiramente intangível, já as suas
externalidades criam um valor económico e financeiro que
se materializa objetivamente no quadro do mercado imobiliário da cidade.

The architecture of these landscapes is also conceived as
an investment in the enhancement of heritage. If the Park
itself, as a work of art and public space, has an intrinsic
financially intangible value, its externalities already
create an economic and financial value that materializes
objectively in the context of the city’s real estate market.
The panoramic views of the park, which are offered to
residents and users of the buildings located in its vicinity,
constitute a value that cannot be ignored and justifies
the high-rise construction in these circumstances. It is in
the surroundings of large urban parks that construction
is justified by considering functional and harmonious
reasons in the architectural composition. The creation of
value from the park materializes in the positive externalities
that generate indirect capital gains here that deserve special
appreciation and attention on the part of urban planning.

As vistas panorâmicas do parque, que se oferecem aos
moradores e simples utentes dos edifícios localizados na
sua proximidade, constituem um valor não negligenciável
que justifica a construção em altura nestas circunstâncias.
É na envolvente dos grandes parques urbanos que se justifica a construção em altura ponderando razões funcionais
e de harmonia na composição arquitetónica. A criação de
valor a partir do parque materializa-se nas externalidades
positivas e geradoras de mais-valias indiretas aqui merecedoras de especial apreço e atenção da parte do planeamento
urbanístico.

All the work well done in the urban and architectural
qualification of the city creates lasting wealth and
constitutes one of the safest forms of investment and
application of savings.

Todo o trabalho bem aplicado na qualificação urbanística e
arquitetónica da cidade cria riqueza perdurável e constitui
uma das formas mais seguras de investimento e de aplicação de poupanças.
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6. ESTALEIRO E VIVEIRO
WORKSITE
AND NURSERY

Os trabalhos correntes de manutenção precisam de dispor
de um pequeno estaleiro e de um viveiro de apoio que se
localizam num espaço resguardado. No estaleiro há sempre
uma parga de terra vegetal, brita, areia, saibro e alguma
pedra para reparação de muros. É também aí que se faz a
compostagem e a receção e preparação do material vegetal
para plantações. É conveniente haver, na zona do estaleiro,
condições para estacionar e limpar tratores e outras máquinas e arrumar alfaias e aprestos utilizados nas operações
de jardinagem.

Current maintenance work needs to have a small worksite
and a support nursery that are located in a protected space.
In the worksite, there is always a patch of vegetal soil,
gravel, sand, gravel, and some stone to repair walls. It is
also there that composting and receiving and preparing
plant material for plantations takes place. It is convenient
to have, in the area of the worksite, conditions to park
and clean tractors, and other machines, and to arrange
instruments and tools used in gardening operations.
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7. OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO
MAINTENANCE
OPERATIONS

A manutenção é organizada para
sustentar programas de longo prazo
que garantam a perpetuação do parque.
Comparativamente, a manutenção do
Hyde Park trabalha com horizontes de
100 anos e a Central Park Conservancy
assume a salvaguarda do Central
Park como património histórico da
arquitetura paisagista.

Maintenance is organized to support
long-term programmes which
guarantee the perpetuation of the
park. Comparatively, the maintenance
of Hyde Park works with periods of 100
years and the Central Park Conservancy
accepts the protection of Central Park
as a historical heritage of landscape
architecture.

7.1 Condução das unidades
de paisagem do parque

7.1 Managing the park’s
landscape units

O gabinete do parque continuará a densificar a informação
com imagens fotográficas e apontamentos diversos sobre o
estado de maturidade das unidades de paisagem a ter como

The Park’s department will continue to densify information
with photographic images and various notes on the state of
maturity of the landscape units to be used as a reference in
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referência nos processos de manutenção nomeadamente
nas operações de desbaste e limpezas para manter abertos
os eixos visuais, assim como a escala das clareiras.

maintenance processes, namely in thinning and cleaning
operations to keep the visual axes open, as well as the scale
of the clearings.

A correção de assentamentos diferenciais, principalmente
na envolvente das margens dos lagos, requer modelações
pontuais de rotina. A mancha do eucaliptal está em reconversão. Os eucaliptos não se recomendam em espaços
públicos por causa dos riscos associados à imprevisível
queda de grandes ramos pondo em perigo as pessoas que
eventualmente estejam sob a árvore. Por isso, no parque,
os exemplares desta espécie estão a ser gradualmente abatidos e substituídos por Quercus palustris, Fagus sylvatica,
Liriodendron tulipifera, Sequoia sempervirens e Pinus pinaster.

The correction of differential flattened areas, especially
around the lakeside, requires routine modelling. The
eucalyptus section is being converted. Eucalyptus trees
are not recommended in public spaces because of the risks
associated with the unpredictable fall of large branches,
endangering people who may be under the tree. Therefore,
in the park, specimens of this species are being gradually
felled and replaced by Quercus palustris, Fagus sylvatica,
Liriodendron tulipifera, Sequoia sempervirens, and Pinus
pinaster.

7.2 Trabalhos de rotina

7.2 Routine work

7.2.1 Limpeza diária com recolha de lixo,
dos contentores e do chão.

7.2.1 Daily cleaning with rubbish
collection, from the bins and the ground.

O parque tem um programa e uma equipa responsável e
afeta à sua higiene e limpeza, no entanto esta responsabilidade deve ser levada a todos os utilizadores do parque
cujos comportamentos devem contribuir para manter o
parque limpo e asseado. Isto justifica que regularmente se
promovam ações informativas e educativas junto dos utentes do parque sensibilizando-os para ajudarem a manter o
parque limpo, o que implica colocar o lixo nos recipientes
e ter atenção aos dejetos dos seus animais.

The park has a programme and a team responsible for
carrying out its hygiene and cleanliness, however this
responsibility must branch out to all users of the park
whose behaviour must contribute to keeping the park neat
and clean. This justifies that information and educational
campaigns be regularly promoted among park users,
making them aware so that they help keep the park clean,
which implies placing rubbish in bins and paying attention
to the waste left by their animals.

As rotinas de limpeza para além da recolha dos resíduos
que estão nas papeleiras engloba, também, uma vigilância
e ação sistemática de remoção de resíduos eventualmente

The cleaning routines, in addition to the collection of
residues that are in the bins, also include a systematic
surveillance and action to remove residues that may have
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abandonados no chão. Quando há visitas em grupo, como
é o caso de infantários e escolas que, frequentemente e em
grande número, transportam os seus alunos em autocarros
para passarem um dia no parque, nestes casos os serviços
de limpeza disponibilizam contentores específicos para
cada grupo que devem ser retirados no fim da sua estadia.

been left on the ground. When there are group visits, such
as with nurseries and schools, which are frequent and in
large numbers, transporting their students on buses to
spend a day in the Park, in these cases the cleaning services
provide specific bins for each group that must be removed
at the end of their visit.

Durante os fins de semana os serviços de limpeza mantêm-se operacionais e, nas zonas do parque mais procuradas
para improvisar locais de merenda, densificam-se os pontos
de recolha de resíduos com contentores amovíveis.

During the weekends, cleaning services remain operational
and, in the areas of the Park that are the most popular for
picnic spots, waste collection points with removable bins
are densified.

7.2.2 Recolha e Tratamento
de Matéria Orgânica

7.2.2 Collection and Treatment
of Organic Matter

As operações de tratamento do coberto vegetal do parque
diferenciam-se em: plantações, podas de limpeza, desbastes e cortes de relva. Cada uma destas operações obedece a
programação com critérios específicos. A matéria orgânica
proveniente de podas e cortes pode ser madeira nobre ou
lenha, pequenos ramos e folhagem (para estilhaçar) e ervas.
A madeira e parte da estilha têm destinos fora do parque
e uma parte dos resíduos dos cortes de relva e da estilha
podem ser compostados no estaleiro do parque para serem
utlizados para adubação, usando a técnica do «mulch».

The treatment operations of the Park’s vegetation cover
differ in: plantations, pruning for cleaning, thinning and
grass cutting. Each of these operations follows the schedule
with specific criteria. Organic matter from pruning and
cutting can be fine wood or firewood, small branches and
foliage (to break up) and herbs. The wood and part of the
chip are destined to leave the Park, and a part of the waste
from the grass cuttings and the chip can be composted in
the Park’s worksite to be used for fertilization, using the
mulch technique.

7.2.3 Vigilância Ativa

7.2.3 Active Surveillance

A equipa do parque deve estar permanentemente a verificar se há alguma anomalia no sistema de rega, na modelação (devido a assentamentos diferenciais de que resultem
empoçamentos indesejados), na rede de iluminação, problemas fitossanitários (embora neste contexto possam ser

The park team must be constantly checking for any
anomalies – In the irrigation system, in modelling (due
to differential flattened areas that result in unwanted
puddles), in the lighting system, phytosanitary problems
(although in this context, non-relevant phytopathological
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detetados sintomas fitopatológicos não relevantes). Dentro
do parque em princípio não há lugar a tratamentos com
herbicidas ou pesticidas, mas existe sempre a possibilidade
de surgirem problemas imprevistos.

symptoms may be detected) within the park, treatments
with herbicides or pesticides, but there is always the
possibility of unforeseen problems.

7.2.4 Maintenance of Meadows

7.2.4 Manutenção dos Prados

Meadows, in their most walked on areas or that, in some
way, show less vegetative vigour, are improved with aeration
and by spreading sand to make the soil more friable.

Os prados, nas suas zonas mais pisoteadas ou que, de algum
modo, mostrem menos vigor vegetativo, são melhorados
com picagem para arejamento e espalhamento de areia para
tornar o solo mais friável.

Mowing and the herbaceous control must be very selective.
The cutting of the herbaceous on the side of the paths, on
the edges of the clearings, and in the open field is done with
different criteria that lead to different cutting intervals.
The objective is to make sure that part of the annual and
perennial herbaceous plants reach maturity, so that they
can spread their seeds to ensure and reinforce the renewal,
resistance, and floristic diversity of the meadows.

O corte dos prados e o controlo das herbáceas tem de ser
muito seletivo. O corte das herbáceas nas bermas dos caminhos, nas orlas das clareiras e no campo aberto é feito com
critérios distintos que levam a periodicidades de corte
diferentes. É um objetivo assegurar que uma parte das herbáceas anuais e vivazes cheguem à maturidade e possam
disseminar as suas sementes para assegurar e reforçar a
renovação, a resistência e diversidade florística dos prados.

7.2.5 Fertilization

7.2.5 Fertilização

Improving the texture and structure of the soil, operating
on its physical, chemical, and biological characteristics,
is a permanent task in the scope of park maintenance,
carried out with specific mobilizations and incorporation
of organic matter, using the material resulting from the
composting of plant residues from meadows, thinning and
cleaning, and dead foliage from the park’s own vegetation
cover, which total many tons per year. The collection of this
material in itself constitutes a loss of nutrients that are
removed from the soil by the very plants. In order to restore
fertility levels, it is necessary to return nutrients to the soil,
which is sought to be done with material from compost

A melhoria da textura e estrutura do solo, operando sobre
as suas características físicas, químicas e biológicas, é uma
tarefa permanente no âmbito da manutenção do parque,
feita com mobilizações pontuais e incorporação de matéria
orgânica, com recurso ao material resultante da compostagem dos resíduos vegetais provenientes dos cortes de
prados, desbastes e limpezas e folhagem morta do coberto
vegetal do próprio parque, que totalizam muitas dezenas
de toneladas por ano. A recolha deste material constitui
por si uma perda de nutrientes que são retirados do solo
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pelas próprias plantas. Para repor os níveis de fertilidade é
necessário devolver os nutrientes ao solo, o que se procura
fazer com material proveniente da compostagem enriquecida com alguma terra vegetal e pequenas quantidades de
adubo composto de NPK no caso dos prados, onde:

enriched with some vegetal soil and small amounts of NPK
compost in the case of meadows, where:
a. The vegetable matter is passed through the shredder/
crusher and placed in compost piles on a net raised 20 cm
from ground level to facilitate aeration.

a.	A matéria vegetal é passada no triturador/estilhaçador
e colocada em pilhas de compostagem assentes sobre
uma rede sobrelevada certa de 20 cm relativamente ao
nível do solo a fim de facilitar o arejamento.

b.	The material is stirred and turned every 6 weeks, over a
period of 6 months, the time at which, when turned, one
tenth of its volume of vegetal earth with sandy texture
containing a percentage of at least 15% of clay, is added.

b.	O material é mexido e revirado com a periodicidade de
6 semanas, ao longo de 6 meses. Altura em que, ao ser
revirado, se acrescenta um décimo do seu volume de
terra vegetal com textura arenosa contendo uma percentagem de, pelo menos, 15% de argila.

c.	Aerobiosis depends on the porosity in the pile, which
is reinforced by the alternation of layers of wood chips,
resulting from the shredding of branches, with layers of
dry foliage and green foliage. The success of composting
depends on the control of humidity, temperature, and
aeration in places sheltered from the rain and wind,
bringing together conditions favourable to the aerobic
decomposition of organic matter, resulting in the ideal
humus to be applied in soil fertilization.

c.	A aerobiose depende da porosidade na pilha a qual é
reforçada pela alternância de camadas de estilhas de
madeira, resultantes da trituração de ramagens, com
camadas de folhagem seca e camadas de folhagem
verde. O sucesso da compostagem depende do controlo da humidade, da temperatura e do arejamento
em locais abrigados da chuva e do vento reunindo condições favoráveis à decomposição aeróbia da matéria
orgânica de que resulta o húmus ideal para aplicar na
fertilização do solo.

d.	The piles must be 1 to 2 m wide, up to 1.5 m high, and up
to 10 m long, and the materials must not be compacted
so as to reduce porosity.
e.	When the material is sufficiently humid, it is spread
over the surface of the park.

d.	As pilhas devem ter uma largura de 1 a 2 m, altura até
1,5 m e comprimento até 10 m e os materiais não devem
ser compactados para não reduzir a porosidade.
e.	Quando o material está suficientemente humificado é
espalhado pela superfície do parque.
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7.2.6 Novas Plantações de Árvores

7.2.6 New Tree Plantations

Os sítios cuja imagem é sustentada por árvores individuais
são mais frágeis porque, quando essa árvore morrer, demorará vários anos até ser restabelecida a paisagem de referência.

Sites whose appearance is supported by individual trees are
more fragile because, when that tree dies, it will take several
years before the known landscape is restored.

Quando estas árvores singulares dão sinais de decrepitude
deve ser preparada a sua substituição com antecedência
de modo a que a nova árvore já tenha um porte expressivo
aquando da sua plantação.

When these singular trees show signs of decrepitude, their
replacement must be prepared in advance so that the new
tree already is of a significant size when planted.

7.2.7 Cleaning and Safety Pruning

7.2.7 Podas de Limpeza e de Segurança

In pruning for cleaning, especially of single trees, it is
important not to cut the lower branches, even if they
are very low, close to the ground, thereby respecting the
species’ shape, while assessing the physiognomy of each
tree, per se.

Nas podas de limpeza, principalmente das árvores isoladas,
é importante não cortar os ramos inferiores, mesmo que
estes sejam muito baixos, próximos do solo, respeitando-se a forma identitária da espécie sem deixar de avaliar a
fisionomia de cada árvore per se.

Isolated trees want to be large and, therefore, require time
to grow and make themselves seen in all their splendour
in the landscaping. Its effect is only achieved after many
decades and this must be accepted by the maintenance
services, which, in principle, are obliged to cultivate a longterm strategy to take the park to its state of maturity.

As árvores isoladas querem-se de grande porte e, por isso,
requerem tempo para crescerem e se afirmarem com todo
o seu esplendor na composição da paisagem. O seu efeito
só é conseguido ao fim de muitas décadas e isso deve ser
assumido pelos serviços de manutenção que, por princípio,
se obrigam a cultivar uma estratégia de longo prazo para,
assim, levar o parque ao seu estado de maturidade.

7.3 Control of Domestic
Animals in the Park

7.3 Controlo de Animais
Domésticos no Parque

The measures that were taken to discipline the presence of
dogs that accompany visitors in the City Park, enforcing
the use of the leash and making free bags available for the
collection of waste, have not been successful. The number
of Park users who step on the faeces of stray dogs on the

As medidas que foram tomadas para disciplinar a presença
de cães que acompanham visitantes no Parque da Cidade,
obrigando ao uso da trela e disponibilizando gratuitamente
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saquetas para a recolha de dejetos, não têm dado resultado.
Tende a aumentar o número de utentes do parque que pisam
as fezes dos cães abandonadas nos relvados e, com frequência, crianças e adultos deitam-se em cima destes dejetos
com tudo o que isso acarreta em termos de problemas de
higiene e de saúde pública, além do desagrado e incómodo
de uma visita ao parque estragada.

lawns tends to increase, and children and adults often lie
on top of these wastes with all that this entails in terms of
hygiene and public health problems, besides the dislike
and discomfort of a visit to the spoiled Park.
In light of this situation, it is pertinent to raise the question
of banning dogs from the City Park, creating, alternatively,
a fenced off area intended exclusively for visitors who are
accompanied by domestic animals.

Perante esta situação, é pertinente levantar a questão de se
interditar o Parque da Cidade aos cães, criando, em alternativa, uma zona vedada destinada exclusivamente a visitantes que se façam acompanhar de animais domésticos.

The intensity and density of use of the Park is not
compatible with the increasing likelihood of people
becoming dirty because of dog waste. Therefore, it is
necessary to persist in the raising of awareness, in order
to have a careful and responsible behaviour by visitors who
are accompanied by dogs.

A intensidade e densidade de utilização do parque não é
compatível com a crescente probabilidade de as pessoas
se sujarem com os dejetos dos cães. É, portanto, necessário
persistir na sensibilização para haver um comportamento
cuidadoso e responsável da parte dos visitantes que se
fazem acompanhar por cães.

Thousands of people use the park’s lawned spaces, which
must be in the required hygiene and cleanliness conditions,
and this cannot be ensured with the growing number of
dogs that defecate under no supervision throughout the
Park’s spaces.

São aos milhares os utentes que se distribuem pelos espaços
relvados do parque, os quais devem estar nas condições de
higiene e limpeza exigíveis e que não podem ser assegurados com o crescente número de canídeos que defecam sem
controlo por todos os espaços do parque.

7.4 Control of Wild Fauna
in the Park

7.4 Controlo de Fauna Selvagem
do Parque

Other animals such as ducks, geese, and seagulls, due
to their high number, are also a problem regarding the
polluting of the lawns on the lakesides and also in the
waters that, with the excess of organic matter, start
eutrophication.

Outros animais como os patos, gansos e gaivotas, dado o
seu elevado número, constituem também um problema ao
conspurcarem os relvados nas margens dos lagos e também
as águas que, com o excesso de matéria orgânica, entram
em eutrofização.

The subject deserves analysis and study so as to find a
solution that will have to contemplate a practical aspect
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O assunto merece análise e estudo, no sentido de se encontrar uma solução que terá de contemplar uma vertente prática e uma ação pedagógica de esclarecimento cívico. Não se
quer fazer qualquer perseguição ou discriminação negativa
dos animais, nomeadamente dos cães, mas há que garantir, no parque, as condições básicas de higiene, limpeza e
conforto.

and a pedagogical action for civic clarification. We do not
want to create any negative harassment or discrimination
against animals, namely dogs, but we must guarantee the
basic conditions of hygiene, cleanliness, and comfort in
the Park.

7.5 Apontamentos
para a Manutenção

The geomorphological characteristics and the condition
the place presents, at the beginning, are factors that
condition and inspire the project. But the park’s landscape
design transcends these conditions and develops using
landscape patterns and elements of composition that are
part of the architectural language evident in reference
works, whether they are other parks by great masters
or portions of land by anonymous authors and also raw
geomorphisms. The control of the scale of the open spaces,
whether they are corridors of paths or clearings, depends on
the outline of the edges of the surrounding tree cluster. The
pre-existing relief is carefully studied, but the landscape
architect should not give in to it to the point of sacrificing
the strength of his ideas, which requires great assurance in
the process of modelling the terrain.

7.5 Maintenance Notes

As características geomorfológicas e o estado como o local
se apresenta à partida são fatores que condicionam e inspiram o projeto. Mas a conceção paisagística do parque transcende essas condicionantes e desenvolve-se com recurso
a padrões de paisagem e a elementos de composição que
fazem parte da linguagem arquitetónica patente em obras
de referência sejam elas outros parques de grandes mestres
ou trechos de território de autores anónimos e também geomorfismos brutos. O controlo da escala dos espaços abertos,
sejam eles corredores de caminhos ou clareiras, depende do
recorte das orlas dos maciços arbóreos envolventes. O relevo
pré-existente é, atentamente, estudado, mas o arquiteto
paisagista não deve submeter-se a ele ao ponto de sacrificar
a força das suas ideias, o que requer uma grande segurança
no processo de modelação do terreno.

In principle, inside the park, there is no place for advertising
or commerce or scheduled activities, even if they are sports
or entertainment. That is why the sports area and the water
pavilion, being connected to the park, are not part of its
landscape mosaic. The virtue of the park lies in its ability
to offer repeated visits where time can run freely. The park
does not ask for any commitment, neither does it call for
anyone’s attention. It offers itself simply for the objective
and intuitive beauty of its landscapes, which is also why
the park must be free, open, and free of charges.

Por princípio, no interior do parque, não há lugar para
publicidade nem comércio nem atividades programadas
mesmo que sejam desportivas ou de entretenimento. É
por isso que a zona desportiva e o pavilhão da água, sendo
conexos com o parque, não fazem parte do seu mosaico de
paisagens. A virtude do parque está na sua capacidade de
proporcionar repetidas visitas onde se dá tempo ao tempo.
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O parque não pede nenhum compromisso nem faz chamadas de atenção. Oferece-se simplesmente pela beleza objetiva e intuitiva das suas paisagens, sendo também por isso
que o parque tem de ser livre, aberto e de acesso gratuito.

These concepts must be present in the entire maintenance
process, safeguarding the free movement of people
throughout the park. It would be a mistake to want to
confine people to paths or rest areas, preventing them from
wandering freely through the clearings and in the shade of
the tree clusters. Visitors should be free to explore and use
the entire space of the Park.

Estes conceitos devem estar presentes em todo o processo
de manutenção salvaguardando a livre circulação das pessoas por todo o espaço do parque. Seria um erro querer
confinar as pessoas a caminhos ou a estadias impedindo-as de deambular livremente pelas clareiras e à sombra dos
maciços arbóreos. Os visitantes devem ter toda a liberdade
de explorar e utilizar todo o espaço do parque.

The design of the park extends throughout its construction
and maintenance and requires the freedom of not having to
blindly follow the project initially designed. Pückler refers
to the purpose: “My experience is that in order to achieve
fine results in landscape gardening, one is often obliged
to select lines which in a plan drawn on paper have no
charm”. The alterations in the works are almost always in
the sense of simplifying, eliminating excesses, suppressing
adjectives, giving the landscapes an almost minimalist
image. The defining lines of the edges of clearings, the
contour of paths, the points of planting of trees and shrubs,
all lack adjustments and permanent assessment, for purely
aesthetic reasons that assist the landscaping of the Park.
The size of the park is important, and there is no harm
in a visitor not going through it all in one go. The park’s
extension allows for its compartmentalization in multiple
landscape units, where visitors are dispersed and can enjoy
the relief and feel the park’s integrity in relation to the built
environment, walking through its landscapes as if there
was no end.

A conceção do parque prolonga-se ao longo da sua construção e manutenção e requer a liberdade de não ter de seguir
cegamente o projeto inicialmente desenhado. Pückler refere
a propósito: “My experience is that in order to achieve fine
results is landscape gardening one is often obliged to select
lines which in a plan drawn on paper have no charm.” As
alterações em obra são quase sempre no sentido de simplificar, eliminar excessos, suprimir adjetivações, conferindo às paisagens um despojamento quase minimalista.
As linhas definidoras das orlas de clareiras, de contorno de
caminhos, os pontos de plantação de árvores e arbustos,
todos carecem de ajustamentos e de avaliação permanente,
por razões puramente estéticas que assistem à composição
paisagística do parque. A dimensão do parque é importante,
e não há mal nenhum em que um visitante não o consiga
percorrer todo de uma vez. A extensão do parque permite
a sua compartimentação em múltiplas unidades de paisagem, onde os visitantes se dispersam podendo fruir o
desafogo e sentir a integridade do parque relativamente à
envolvente edificada deambulando pelas suas paisagens
comos se não tivessem fim.
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A dimensão do parque suporta sem problemas o crescente
número de visitantes que o utilizam diariamente como
espaço livre, deambulando à vontade sem constrangimentos para estar e contemplar as suas paisagens. Já os visitantes de eventos com instalações que cativam e descaracterizam os espaços, mesmo que temporariamente, criando
desassossego, perturbação desvirtuando a finalidade e
razão de ser do parque, constituem um sério problema.
Quanto mais qualificada for a expressão paisagística do
parque, maior é a pressão para o ocupar com programas
que são a negação da sua essência. A gestão do parque é
um difícil desafio que requer clarividência urbanística dos
valores e princípios associados à sua salvaguarda. Respeitar
a não ocupação do parque por acontecimentos estranhos,
garantindo a quem o visita que o encontra disponível na
sua absoluta quietude, é uma questão cultural e política
que tem evoluído com as experiências de manutenção dos
parques urbanos de referência como o Central Park, entre
outros. Note-se que não é só a fragilidade natural do coberto
vegetal que está em causa, é também e essencialmente o não
frustrar as expectativas dos visitantes e fazer prevalecer o
que se pode designar por ética urbana.

The size of the park easily welcomes the growing number of
visitors who use it on a daily basis, freely wandering around
and taking in its landscapes. On the other hand, visitors to
events with facilities that take over and damage the spaces,
even if temporarily, creating restlessness and disruption,
distorting the park’s purpose and raison d’être, constitute
a serious problem. The more evident and qualified the
landscape expression of the park, the greater the pressure
to occupy it with programmes that deny its essence. Park
management is a difficult challenge that requires an urban
perspective of the values and principles associated with
safeguarding it. Respecting the non-occupation of the park
by different events, ensuring that those who visit find it
available in its absolute quietness, is a cultural and political
issue that has evolved with the maintenance experiences
of the great urban parks such as the “Central Park”, among
others. It should be noted that it is not only the natural
fragility of the vegetation cover that is at stake, it is also
and essentially about not frustrating the expectations of
visitors, and ensuring that what can be called urban ethics
prevails.
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A limpeza e a reparação de pavimentos são tarefas contínuas. O crescimento do material vegetal plantado e espontâneo obriga a um cuidado trabalho permanente de avaliação
das situações observadas no terreno comparando-as com
as paisagens de referência que estão desenhadas, fotografadas ou ilustradas e descritas no manual de manutenção
e demais elementos informativos de apoio à condução
programada dos trabalhos correntes e das intervenções de
renovação de redes e outos elementos que ocorrem com
periodicidades relativamente longas.

The cleaning and repairing of the ground are ongoing tasks.
The growth of planted and spontaneous plant material
requires a careful and permanent work to assess the
situations observed on the ground, comparing them with
the reference landscapes that are drawn, photographed,
or illustrated and described in the maintenance manual
and other information elements to support the scheduled
carrying out of current work and network renewal
interventions and other elements that occur with relatively
long intervals.

8.1 Acabamento do Anfiteatro

8.1 Finishing the Amphiteater

Todo este “anfiteatro” foi modelado em conjugação com
os requisitos funcionais do local. Podemos dar como estabilizada a modelação do terreno e a composição das orlas
formadas por maciços arbóreos. Irá agora proceder-se à
colocação de pedras de composição paisagística com formas
e escalas apropriadas que serão colocadas de modo a enfatizar os pequenos socalcos existentes. O cuidado na escolha
das pedras é, aqui, muito relevante dando-se preferência
a pedras de erosão natural. A orla arbórea será reforçada
com Quercus palustris e outras espécies de caducifólias que
se adaptem às condições edafo-ecológicas do sítio.

This entire “amphitheatre” was modelled in conjunction
with the functional requirements of the place. We can
consider the modelling of the terrain and the composition
of the edges formed by tree clusters as stabilized. The next
step is to place landscaping stones with appropriate shapes
and scales that will be placed in order to emphasize the
small existing terraces. The care in choosing the stones
is very relevant here, giving preference to natural erosion
stones. The tree line will be reinforced with Quercus palustris
and other deciduous species that adapt to the area’s
edapho-ecological conditions.

8.2 Estadia Lateral

8.2 Side Rest Area

A comunicação deste caminho com a encosta a montante é
desdobrada em duas partes: uma onde se mantém o talude
suave existente, outra que recebe um murete de suporte que
vai formar um socalco e criar uma plataforma onde se configura uma nova estadia. O desnível é resolvido com o muro
lateral ao caminho, construído com pedras de demolição e

The connection of this path with the upstream slope is
divided into two parts: one where the existing smooth
slope is maintained, the other receives a support wall that
will form a terrace and create a platform where a new rest
area is set up. The unlevelled area is resolved with the side
wall for the path, built with demolition stones in the form
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of steps. The top of the wall, which is over one meter high,
is where the modelling adjustment for level 23 is made.

com opus escadeado. No coroamento do muro que vence
a altura de um metro faz-se o acerto de modelação para a
cota 23.

It is also necessary to consider the construction of a stepped
platform, approximately 2 x 6 meters, which communicates
with the path to the north through a trail.

Há ainda que considerar a construção de uma plataforma
lajeada de, aproximadamente, 2 x 6 metros, que comunica
com o caminho a norte através de um trilho.
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8.3 Acabamento do Sítio
das Camélias

8.3 Finishing the Camelia Site
In the space of the Porto City Park, there is a peripheral
corner occupied by a cluster of already elderly eucalyptus
trees that will be transformed and valued to receive part of
the city’s collection of camellias, which gathers over 400
varieties of camellias, all belonging to the Theaceae family,
comprising dozens of types and hundreds of species, the
most common being Camellia japonica.

No espaço do Parque da Cidade do Porto há um recanto
periférico ocupado por um maciço de eucaliptos já idosos
que vai ser transformado e valorizado para receber parte
da coleção de camélias da cidade, que reúne mais de 400
variedades de camélias, todas elas pertencentes à família
Theaceae que congrega dezenas de géneros e centenas de
espécies, sendo a mais comum a Camellia japonica.

Trecho com correcção de
traçado - para acentuação
da sinuosidade
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A ideia de criar, no parque, um sítio especialmente dedicado às camélias vai ao encontro do especial apreço que a
população da cidade tem por esta planta e pela beleza das
suas flores.

The idea of creating, in the Park, a site especially dedicated
to camellias is in line with the special appreciation that the
population of the city has for this plant and for the beauty
of its flowers.

O Sítio das Camélias é demarcado sem se separar do parque, diferenciando-se como elemento enriquecedor da sua
composição. Pretende-se que seja um sítio apelativo, surpreendente, mas em acorde com o conjunto harmónico das
paisagens do parque.

The Sítio das Camélias (Place of the Camelias) is demarcated
without separating itself from the Park, differentiating
itself as an enriching element of its composition. It is
intended to be an appealing and surprising place, but in
harmony with the harmonic set of the Park’s landscapes.

Durante a sua conceção houve a intenção e o cuidado de
não recorrer a padrões de desenho de jardins, mantendo as
referências de desenho das paisagens orgânicas e naturalistas da escola dos parques urbanos inspirado na “poética
do sublime” e no conceito do “belo natural”.

During its design, the intention and care was not to resort to
garden design patterns, maintaining the design references
of organic and naturalistic landscapes of the school of
urban parks inspired by the “poetics of the sublime” and
the concept of the “natural beauty”.

A estrutura do sítio explora um percurso ligeiramente curvilíneo e levemente entrincheirado entre alinhamentos de
pedras de expressão natural intercalados por troços de
muros largos e baixos, construídos com velhas cantarias.

The structure of the place explores a slightly curvilinear,
to some extent entrenched, course between alignments of
natural expression stones interspersed with sections of
wide and low walls, built with old stonework.

Figura 3. Planta de implantação indicativa para obra
Figure 3. Indicative implementation plant for the work
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O efeito desta contenção lateral e incisiva realça as ruturas
nos alinhamentos de pedra, formando aberturas marginais
que comunicam com o espaço das clareiras com prado sob
o coberto arbóreo e as orlas dos maciços de camélias.

The effect of this lateral and incisive containment highlights
the breaks in the stone alignments, forming marginal
openings that communicate with the space of the clearings
with a meadow under the tree cover and the edges of the
camellia cluster.

O visitante é convidado a sair do caminho e a entrar de
forma livre e aleatória num espaço informal com modelação
ondulada suave, tratado como um bosque compartimentado pelos tufos de camélias, dominantes e associados, em
contraponto com maciços de rododendros, azáleas, madressilvas, glicínias, silvados e jasmins.

The visitor is invited to get off the path and enter into a free
and random one in an informal space with soft, winding
modelling, treated as a forest divided by the clumps of
camellias, dominant and associated in counterpoint with
clusters of rhododendrons, azaleas, honeysuckle, wisteria,
brambles, and jasmines.

Pretende-se conferir ao caminho uma expressão intemporal
e a ele agrega-se uma estadia com elementos que assumem
vestígios de uma monumentalidade erodida pela rugosidade das formas e, supostamente, pelo tempo.

The intention is to give the path a timeless expression and
a rest area has been added, with elements that show traces
of a monumentality eroded by the roughness of forms and,
supposedly, by time.

Blocos de Pedra granítica naturais e irregulares
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Os corredores e os maciços de camélias terão uma forte
expressão imagética que dará notoriedade ao sítio, proporcionando ao visitante a surpresa de uma descoberta
inesperada e cativante.

The corridors and clusters of camellias will have a strong
imagery expression that will make the site famous,
providing the visitor with the surprise of an unexpected
and captivating discovery.

Fornecimento e colocação de 90 m3 de pedras de composição paisagística na margem do caminho existente, frente
ao Edifício Administrativo.

Supply and placement of 90 m3 stones of landscaping on
the edge of the existing path, in front of the Administrative
Building.

As pedras devem ter a superfície superior com uma expressão natural, curtida pelo tempo eventualmente com musgos e líquenes. As superfícies laterais das pedras podem
ou não ser objeto de corte à clivagem, devendo ter sempre
uma textura pegmatítica com coloração variada, dominando o amarelo. Toma-se como referência as fotografias
que se apresentam em anexo. O fornecedor deve facultar ao
arquiteto autor do projeto as visitas ao sítio da pedreira que
forem necessárias para proceder à escolha dos exemplares,
antes de estes serem transportados para a obra.

The stones’ top surface must look natural, possibly having
moss and lichen. The side surfaces of the stones may or may
not be cut to have a cleavage feature, but should always
have a pegmatitic texture with varied colouring, with
yellow being the dominating colour. The photographs
shown in the annex are used as a reference. The supplier
must provide the architect responsible for the project with
as many visits to the quarry that are necessary to proceed
with the selection of specimens, before they are transported
to the site.

Figura 4. Indicação da colocação de pedras de composição
paisagística, cortadas à clivagem ou de erosão natural.
Figure 4. Indication of placement of stones of landscaping,
cut to cleavage or natural erosion.
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As pedras são assentes numa base simples de rachão apenas para permitir a sua estabilidade, um correto posicionamento e nivelamento em obra.

The stones are laid on a simple crack base just to allow for
their stability, correct positioning, and levelling on site.

Figura 5. Os tufos de camélias marginam o caminho criando uma estrutura linear com
aberturas que permitem deambular livremente entre o arvoredo e os tufos arbustivos.
Figure 5. Camelia clumps create borders along the path, creating a linear structure with
openings that allow visitors to walk freely between the trees and the clumps of bushes.
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O solo, nesta zona do parque, é de textura arenosa e pouco
estruturado, daí a necessidade de o valorizar com uma
cobertura de terra vegetal com suplementos de matéria
orgânica e adubações que criem as condições edafo-ecológicas favoráveis para o desenvolvimento das camélias. Os
eucaliptos devem, gradualmente, ser removidos plantando-se Quercus faginea, Quercus palustris, Juglans regia e algumas
Castanea sativa para fazer o ensombramento das camélias.

The soil, in this area of the park, is sandy in texture and
poorly structured, hence the need to enhance it with a
covering of vegetal earth with organic matter supplements
and fertilizers that create favourable edapho-ecological
conditions for the development of camellias. Eucalyptus
trees should be gradually removed by planting Quercus
faginea, Quercus palustris, Juglans regia, and some Castanea
sativa to shade the camellias.

Este elemento de pedra constitui um ponto focal no corredor que está a ser aberto à medida que vão sendo removidos,
em grande parte, os eucaliptos. A modelação do terreno
ajudará a demarcar o corredor, aproximando a superfície
do terreno do nível freático.

This stone element is a focal point in the corridor which is
being opened with the removal of most of the eucalypts.
The modelling of the terrain will help to mark off the
corridor, bringing the surface of the terrain closer to
phreatic level.
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Figura 6. O janelão do sítio das camélias
pretende ser um acontecimento marcante
no mapa mental do parque.
Figure 6. The big window at the camelia
place aims to be a main event on the
park’s mental map.

8.4 Acerto de Modelação
na Bordadura do Lago I

8.4 Modelling Adjustment
on the Border of Lake I

Acerto de modelação na bordadura do Lago I para corrigir
assentamentos diferenciais que estão a provocar empoçamento de águas das chuvas. Esta operação implica aterros
com cerca de 300 m3 de terra de textura franco-arenosa. A
ideia é passar de uma superfície plana para um ondulado
suave que assegure uma boa drenagem e que contribua também para melhorar as condições edafo-ecológicas para as
árvores que deverão ser plantadas nesta zona.

The modelling adjustment to the Lake I border to correct
differential levels that are causing rainwater puddles.
This operation involves landfills with about 300 m3 of
sandy loam soil. The idea is to move from a flat surface to
a smooth undulation that ensures good drainage and that
will also contribute to improving the soil and ecological
conditions for the trees that should be planted in this area.
In the surroundings of Lake I, there are differential
levels that cause water puddles, mud formation, and root
asphyxiation. It is necessary to proceed with the application
of approximately 200 m3 of sandy loam soil in order to
create an elevation greater than 20 cm, possibly reaching 60
cm. The surface finish is of a soft corrugation. The planting
of trees will preferably be done at the highest elevation
points. The indications for modelling will be made on site
with stakes.

Na envolvente do Lago I há assentamentos diferenciais
que originam empoçamento de água, formação de lamas e
asfixia radicular. É necessário proceder à aplicação de aproximadamente 200 m3 de terra de textura franco-arenosa
de modo a criar uma elevação superior a 20 cm podendo
chegar aos 60 cm. O acabamento superficial é ondulado
suave. A plantação de árvores será feita preferencialmente
nos pontos de cota mais elevada. As indicações para a modelação serão efetuadas no sítio com piquetagem por estacas.

Adjust the irrigation system to the modelling.
Ajustar a rede de rega à modelação.
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8.5 Acerto de Margens do Lago I

8.5 Adjustment of Lake I banks

A erosão nas margens causada pela ondulação é reparada e
resolvida com recurso a um enrocamento megalítico, com
grandes pedras de casqueiras graníticas que terão o aspeto
semelhante ao de um afloramento rochoso natural.

The bank erosion caused by undulation is repaired and
resolved using a megalithic rockfill, with large granite
stones that will appear similar to that of a natural rocky
outcrop.
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Para reparar a estanquicidade dos açudes procede-se à
seguinte obra de reparação e valorização:

To epair the watertightness of the weirs, the following
repair and recovery work is carried out:

1.	Limpeza de lodos nos fundos dos lagos junto aos açudes

1.	Sludge cleaning at the bottom of the lakes next to the

weirs and in the channel between the headwater lake
and the large lake.

e no canal entre o lago de cabeceira e o lago grande.
2.	Remoção de pedras junto aos açudes para serem reco-

2.	Removal of stones near the weirs to be replaced at the

locadas no final da reparação.

end of the repair.

3.	Aterros com terras argilosas, bem compactadas para asse-

3.	Landfills with clayey soil, well compacted to ensure

gurar a retenção das águas na cabeceira do lago e posterior
cobertura com terra vegetal no acerto das margens.

water retention at the headwater lake and subsequent
coverage with vegetal soil at the borders.
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4.	Acerto e reparação do encestamento que tenha sido

4.	Adjustment and repair of the box that was damaged

danificado durante a obra.

during the work.

5.	Ampliação e valorização dos descarregadores conforme

5.	Expansion and enhancement of spillways according to

drawings.

desenhos.
6.	A colmatação do açude inferior é feita a jusante com

6.	The filling of the lower weir is done downstream with

aplicação de betão dolomítico o qual serve de fundação
para assentamento da pedra do descarregador.

the application of dolomitic concrete, which serves as
a foundation for laying the spillway stone.

8.6 Dragagem e acerto
das margens no Lago II

8.6 Dredging and bank
forming in Lake II

As obras deste lago estão por completar no que diz respeito
ao acerto das margens a nascente e à sua profundidade de
modo a garantir os movimentos de convexão necessários ao
seu equilíbrio térmico. É, portanto, necessário lançar uma
empreitada para dragar o lago até à profundidade conveniente, fazer um acerto de margens e preparar a zona de
captação de água para o sistema de rega de modo a reduzir
a entrada de sedimentos nas tubagens da rega. As caixas de
queda que recebem a água do descarregador de superfície
e que a conduzem para o Lago III devem ser objeto de uma
inspeção para avaliar a sua estabilidade, considerando que
são caixas com uma grande profundidade e cujas estruturas
já têm mais de 25 anos. A reparação do lajedo existente junto
à ruína é ajustada com o alargamento do lago nesta zona e a
correção da modelação e da drenagem na envolvente é feita
de modo a não haver concentração de águas junto à casa das
máquinas, o que implica limpar e melhorar a vala drenante.

The work on this lake has yet to be completed with regard
to the adjustment of the banks to the east and its depth in
order to guarantee the necessary convex movements for its
thermal balance. It is therefore necessary to launch a tender
to dredge the lake to the appropriate depth, make a bank
adjustment, and prepare the water catchment area for the
irrigation system in order to reduce the entry of sediment
into the irrigation pipes. The drop boxes that receive the
water from the surface spillway and that carry it to Lake
III, must be inspected to assess its stability, considering
that they are boxes with a great depth and whose structures
are already over 25 years old. The repair of the existing slab
next to the ruin is adjusted with the widening of the lake in
this area and the correction of the modelling and drainage
in the surroundings is done in such a way that there is no
concentration of water next to the engine room, which
implies cleaning and improving the draining ditch.

Os corpos dos açudes passam a ficar, em grande parte,
envolvidos por aterro, o que, neste caso, aumenta a estanquicidade e estabilidade da cabeceira do lago. A inclusão
das valetas em granito abre e valoriza este sítio que estava
relativamente escondido e merece ser mais exposto.

The bodies of the weirs are largely surrounded by landfills,
which in this case increases the water-tightness and
stability of the lakehead. The inclusion of granite ditches
opens and enhances this site that was relatively hidden and
deserves to be more exposed.
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8.7 Acerto da modelação e caminho
na colina norte do Lago III

8.7 Modelling and path adjustment
on the north hill of Lake III

A composição paisagística da unidade do Lago III está ainda
em processo de acabamento. Dada a proximidade do mar
e os efeitos dos ventos carregados de salsugem, a estabilização dos maciços arbóreos que fazem a compartimentação enfrenta sérias limitações, sendo, por isso, lenta e
trabalhosa.

The landscaping of the Lake III unit is still being finished.
Given the proximity of the sea and the effects of the winds
laden with saline sludge, the stabilization of the tree
clusters that make the compartmentation faces serious
limitations, being, therefore, slow and laborious.

120

PROGRAMA DE AÇÕES FUTURAS
FUTURE ACTION PROGRAMME

A modelação, em forma de duna, do talude que fecha a
unidade morfológica do terceiro lago criou interioridade
e alguma proteção, mas não é suficiente para anular os efeitos dos ventos salgados. Em todo o caso, há melhorias no
coberto vegetal e é plausível que, nos próximos dez anos,
se alcancem resultados satisfatórios. O desenvolvimento
paisagístico da II Fase, à semelhança do que aconteceu na I
Fase, tende para uma compartimentação que se desenvolve
em torno da toalha de água explorando a sua relevância
cénica. Depois de corrigida a modelação, dando-lhe uma
maior pendente e ondulação, reforça-se a expressão do
arvoredo que demarca a orla da clareira na margem norte
do Lago III, de onde se desfrute de uma vista panorâmica
do mesmo.

The modelling, in the form of a dune, of the embankment
that closes the morphological unit of the third lake
created interiority and some protection, but it is not
enough to cancel the effects of salty winds. In any case,
there are improvements in the vegetation cover and it is
plausible that satisfactory results will be achieved in the
next ten years. The landscape development of Phase II,
similarly to what happened in Phase I, tends towards a
compartmentalization that develops around the blanket
of water, exploring its scenic relevance. After the modelling
has been corrected, giving it a greater slope and undulation,
the expression of the grove that marks the edge of the
clearing on the north bank of Lake III is reinforced, and it
is from here that one can enjoy a panoramic view.

O pavimento do novo percurso, que se quer pouco percetível, terá de ser implantado a uma cota sobrelevada relativamente ao terreno existente. Pretende-se que a expressão
formal do percurso tenha uma integração que mantenha
intacta a perceção da encosta como um todo, até à margem
do lago. Consequentemente, toda a modelação envolvente
ao caminho requer acertos, de modo a assegurar a funcionalidade da drenagem.

The new route’s pavement, which is meant to be barely
noticeable, will have to be installed at a higher elevation
than the existing terrain. The intention is for the formal
expression of the route to have an integration that keeps
the perception of the slope, as a whole, intact, up to the
lakeshore. Consequently, all the modelling surrounding the
path requires adjustments in order to ensure the drainage
functionality.

A construção de charcas drenantes, a sementeira de relvado
e a plantação de árvores e arbustos ocorrem de modo a não
fragmentar o campo aberto da clareira que se desenvolve
na encosta.

The construction of draining ponds, the sowing of grass,
and the planting of trees and shrubs occur in a way that
does not fragment the open field of the clearing that
develops on the hillside.
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8.8 Estudo da remodelação
da rede de iluminação do parque

8.8 Study on the remodelling
of the park lighting system

O sistema de iluminação do parque resulta de um projeto
de eletrotecnia cujos resultados em termos estéticos nunca
foram satisfatórios. O design da luminária, a diferenciação
da intensidade luminosa e a eficiência energética ficaram
sempre aquém das expectativas da ideia de paisagem do
parque. O projeto de iluminação nunca correspondeu às
orientações programáticas emanadas do projeto de arquitetura paisagista que, sumariamente, são as seguintes:

The park’s lighting system is the result of an electrotechnical
project whose results in aesthetic terms have never been
satisfactory. The design of the luminaire, the differentiation
of luminous intensity, and energy efficiency have always
fallen short of the expectations of the Park’s landscape
idea. The lighting project never corresponded to the
programmatic guidelines emanating from the landscape
architecture project, which, in summary, are as follows:

O parque requer uma iluminação de presença que dê
segurança a quem utiliza os caminhos nos fins de tarde de
inverno que entram, um pouco, no período noturno. Não
obstante o parque ser um espaço permanentemente aberto
ao público, em princípio, e observando os hábitos da população, não é necessário assegurar uma iluminação regular
de todo o seu espaço. As exigências funcionais quanto à
iluminação atendem particularmente aos locais de entrada
descendo de intensidade para a rede de caminhos, na qual
também faz sentido haver variações. É importante dar uma
visibilidade noturna suficiente às margens dos lagos e ao
coroamento dos muros de suporte.

The Park requires presence lighting that gives security to
those who use the paths in the late winter afternoons that
turn into night. Despite the park being a space permanently
open to the public, and observing the habits of the
population, it is not necessary to ensure regular lighting of
the entire space. The functional requirements for lighting
particularly meet the entrances, dropping in intensity for
the path network, in which variations also make sense. It
is important to give sufficient night visibility to the banks
of the lakes and the top of the support walls.
The Park has few users in the summer period after 10 pm
and then 8 pm in the winter periods and this fact must be
taken into account when designing the lighting system.
For security and surveillance reasons, there will always be
a minimum of lighting that covers the entire space of the
Park. In addition to the lamp posts with luminaires placed
at 3/4m heights from the ground, it makes sense that in
places like the columns entrance, a singular lighting system
is adopted that emphasizes some clumps of vegetation and
tree tops, providing a night view of the landscaping the
park in some specific areas. It is pertinent to proceed with
a general renewal of the general lighting system, and part

O parque tem poucos utentes no período de verão depois
das 22h, e depois das 20h nos períodos de inverno e este
facto deve ser tido em consideração na conceção da rede de
iluminação. Por razões de segurança e de vigilância haverá
sempre um mínimo de iluminação que abrange todo o
espaço do parque. Para além dos candeeiros com luminárias colocadas em pés de 3/4 m de altura, faz sentido que,
em sítios como o da entrada das colunas, seja adotado um
sistema de iluminação singular que enfatize alguns tufos
de vegetação e copados arbóreos proporcionando uma visão
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noturna da composição paisagística do parque em algumas
zonas específicas. É pertinente proceder-se a uma renovação global da rede de iluminação geral, e parte da rede de
energia, o que justifica a realização de um estudo integrado
do sistema de iluminação e de energia do parque, assim
como a exploração de ideias a desenvolver num projeto de
execução da especialidade, o qual deve corresponder aos
requisitos subjacentes à estética da paisagem.

of the energy system, which justifies an integrated study
of the Park’s lighting and energy system, as well as the
exploration of ideas to develop in a project of execution on
the specialty which must correspond to the requirements
underlying the aesthetics of the landscape.
The electricity network is a basic infrastructure that feeds
several sectors: service buildings, the lamp posts, the
pumping station, the irrigation system controllers, and
some power outlets located at strategic sites.

A rede de energia elétrica é uma infraestrutura básica que
alimenta diversos setores: os edifícios dos serviços; os
candeeiros; a central de bombagem; os controladores do
sistema de rega e algumas tomadas de energia localizadas
em sítios estratégicos.

The most challenging issue is related to the search for a
way to light up the park that does not conflict with its
desired naturalistic expression. The chain of lamp posts,
which dates back more than 25 years, in addition to being
obsolete, has a distribution and design of the luminaires
that does not fit or favour the park’s landscapes. This is
a problem that, from the beginning, was recognized as
unresolved. It is necessary to reconcile the aesthetic vision
of the landscapes with the safety and electrical engineering
requirements, which is difficult, considering that the ideal
would be not to have lamp posts in the park that present
themselves as formal, repeated objects, of industrial design
and foreign to the naturalistic language of the landscape.
The excess of lamp posts (over 400) was always discussed
and felt as a nuisance, as was their distribution. The time,
and opportunity, has come to proceed with a complete
reformulation of the park’s lighting project, starting with
a critical assessment of the existing situation followed by
the elaboration of a programme to replace the network
and lamp posts, by sectors, incorporating technological
advances and, as far as possible, meet the desired removal
and neutrality of their presence. The less intrusive the
lighting of the park, the better, and this can be shown and
added to the design of the lamp posts.

A questão mais desafiante prende-se com a procura de uma
forma de iluminar o parque que não conflitue com a sua
desejada expressão naturalista. A rede de candeeiros, que
remonta há mais de 25 anos, além de se encontrar obsoleta,
tem uma distribuição e um design das luminárias que não
se ajusta nem favorece as paisagens do parque. Este é um
problema que, desde o início, foi reconhecido como não
resolvido. Há que conciliar a visão estética das paisagens
com os requisitos da segurança e da eletrotecnia, o que é
difícil, considerando que o ideal seria não haver no parque
candeeiros que se apresentam como objetos formais, repetidos, de design industrial e estranhos à linguagem naturalista
da paisagem. Foi sempre sentido como incómodo e discutido o excesso de candeeiros (mais de 400), assim como a
sua distribuição. Chegou o momento e a oportunidade para
se proceder a uma completa reformulação do projeto de iluminação do parque começando por uma avaliação crítica da
situação existente seguida da elaboração de um programa
de substituição da rede e dos candeeiros, por setores, incorporando os avanços tecnológicos e, na medida do possível,
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indo ao encontro do desejado apagamento e neutralidade
da sua presença. A iluminação do parque será tanto melhor
quanto menos for intrusiva, mostrada e aditivada no design
dos candeeiros.

The installed lights were decided in the project of the
specialty of electrotechnics at a time when plantations
had not yet been carried out and, therefore, there were
still no concrete references on the volumes of the trees and
their relationship with the luminaires. At present, if it is
necessary to proceed with the renovation of the lighting
system, there is an opportunity to adjust the topology
of the system to the landscape compartmentalization of
the park, and this work is ongoing. The park’s lighting
is not homogeneous, on the contrary, it must explore
irregularities, shades, and differences in intensity. It is in
the network of paths and in the edges of the lakes that the
need for safety lighting for those who wander in the park
at night is focused. In the remaining spaces, a night light is
sufficient and the thick shrublands and most of the grove,
where the wild fauna sleeps, should not be disturbed by
artificial light. In addition, the park only exceptionally
welcomes night visits, although there are many users who,
in the late afternoon in winter, after the sun has set, need
light along the paths where they go for a walk, cycle, and
run. Each area in the park requires an interpretation as to
the solution to be adopted for its correct lighting and which
essentially refers to the location of the lamp post, intensity,
and colour of the light. It is not practical to use different
types of lamp posts and luminaires. In any case, we are in an
area where technological advancement has been very rapid
and hence the relevance of a thorough study to support the
decision on the renewal of this network to maximize its
landscape efficiency and durability.

Os pontos de luz instalados foram decididos no projeto da
especialidade de eletrotecnia numa altura em que ainda
não tinham sido realizadas as plantações e, portanto, não
havia ainda referências concretas sobre os volumes das
copas do arvoredo e as suas relações com as luminárias.
Presentemente, sendo necessário proceder à renovação da
rede de iluminação, há a oportunidade de se ajustar a topologia do sistema à compartimentação paisagista do parque
e esse trabalho está em curso. A iluminação do parque não
se quer homogénea, pelo contrário, deve explorar irregularidades, tonalidades e diferenças de intensidade. É na rede de
caminhos e na bordadura dos lagos que se foca a necessidade
de uma iluminação de segurança para quem deambular no
parque no período noturno. Nos restantes espaços é suficiente uma luz de presença e os maciços arbustivos cerrados
e a maior parte do arvoredo, onde dorme a fauna selvagem,
não devem ser perturbados com luz artificial. Acresce que
o parque só excecionalmente convoca para ser visitado à
noite, não obstante haver muitos utentes que, aos fins de
tarde no inverno já depois do sol posto, precisam de luz ao
longo dos caminhos onde fazem passeio a pé e de bicicleta e
corrida. Cada sítio do parque pede uma interpretação quanto
à solução a adotar para a sua correta iluminação e que remete
essencialmente para a localização do candeeiro, intensidade
e coloração da luz. Não é prático enveredar pela utilização de
diferentes tipos de postes e de luminárias. Em todo o caso,
estamos num domínio onde o avanço tecnológico tem sido
muito célere e daí a pertinência de um aturado estudo de
apoio à decisão sobre a renovação desta rede para maximizar
a sua eficiência paisagista e durabilidade.
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8.9 Rede de Rega

8.9 Irrigation System

A rede de rega tem mais de 20 anos e está, em parte, obsoleta. Recomenda-se a elaboração de um estudo que faça uma
caracterização e diagnóstico de todo o sistema e apresente
propostas programáticas para a elaboração de um projeto
de renovação considerando um faseamento espacial e temporal das obras a executar. Este estudo de apoio à decisão é
urgente considerando que a rede distribuidora com ø 200
que sai da central de bombagem tem sofrido ruturas frequentes que obrigam à substituição de troços de tubagens
entre caixas.

The irrigation system is over 20 years old and is partly
obsolete. The preparation of a study that characterizes and
diagnoses the entire system and presents programmatic
proposals for the elaboration of a renovation project is
recommended, considering a spatial and temporal phasing
of the works to be executed. This decision support study
is urgent considering that the ø 200 distribution network
that stems from the pumping station has suffered frequent
breaks which require the replacement of sections of pipes
between control boxes.

A central de bombagem é relativamente nova e tem sido
afetada pela má qualidade das águas captadas no Lago II,
daí a necessidade de alterar o sistema de captação, o que
está contemplado nas obras previstas para este lago. Este
estudo hidrológico deve ir para além da rega e considerar,
também, a utilização de água de furos existentes e de novos
furos a abrir no futuro como é o caso do novo furo previsto
junto à entrada das colunas para apanhar o veio de água do
vale da Boavista para melhorar a alimentação, durante o
verão, da cabeceira do Lago I. É, também, pertinente densificar a rede de válvulas à pressão e, porventura, diminuir
a superfície de prado regado em benefício do aumento dos
maciços arbustivos.

The pumping station is relatively new and has been affected
by the poor quality of the water captured in Lake II, hence
the need to change the catchment system, which is included
in the works planned for this lake. This hydrological study
must go beyond irrigation and also consider the use of water
from existing holes and new holes to be drilled in the future,
as is the case with the new hole planned at the column
entrance to catch the water from the Boavista valley to
improve the feeding, during the summer, of the headwater
of Lake I. It is also pertinent to densify the network of
pressure valves and, possibly, reduce the surface of the
irrigated meadow in favour of the increase of the shrub
clusters.

Ainda no que concerne à gestão da água no parque, é necessário reparar as perdas de água no tanque circular e instalar
um sistema de tratamento da água semelhante ao de uma
pequena piscina e com um sistema de compensação de perdas.

In regard to the park’s water management, it is necessary
to repair the water losses in the circular tank and install a
water treatment system similar to that of a small pool and
with a loss compensation system.

É intencional a exploração do contraste entre superfícies
verdejantes e viçosas de prados regados com o verde desmaiado dos prados que estão a sofrer o stress hídrico do

The intention is to explore the contrast between green
and lush surfaces of watered meadows with the very light
green of the meadows that are suffering the water stress of
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verão que se faz sentir de forma mais visível entre julho e
fins de setembro e recupera com as chuvas do outono.

summer that is most noticeable between July and the end
of September, recovering with the autumn rain.

8.10 Caminhos

8.10 Paths

Entre os quatro caminhos e o Lago II propõe-se o arroteamento dos eucaliptos, podendo ser mantidos duas ou três
espécimes. Neste local há uma mancha de solo muito pobre
onde se propõe escavar cerca de 100 m3 a transportar a vazadouro e a aplicação de 110 m3 de terra vegetal melhorando
a qualidade de solo neste sítio.

We propose the clearing of the eucalyptus trees between the 4
paths and Lake II, with 2 or 3 specimens possibly being kept.
Here there is a very poor patch of soil where the excavation
of about 100 m3 is proposed, to then be transported to the
dumping site and 110 m3 of vegetal soil to be added in its
place, thereby improving the quality of soil in this site.

Construção de uma charca com acertos de modelação e
plantação de carvalhos, pinheiros e faias na orla de uma
clareira.

Construction of a pond with adjustments for modelling
and planting of oaks, pines, and beech trees on the edge
of a clearing.

8.11 MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO

8.11 Street Furniture and Signs

Os objetos de conveniência, as papeleiras, a sinalética, os
candeeiros e os bancos têm um design discreto e uma presença neutra para interferir o menos possível na paisagem
do parque. Obviamente, não está em causa a necessidade
destes elementos, fundamentais para a normal utilização do
parque. A distribuição das papeleiras é permanentemente
avaliada quanto à correta localização para serem visíveis no
perímetro de recolha de resíduos e, quando ocorra qualquer
evento que o justifique, deve ser reforçada a quantidade,
em alguns casos, com recurso a recipientes especiais com
maior capacidade de recolha, nas zonas do parque mais
visitadas nos fins de semana e utilizadas para merendas,
assim como os espaços onde é frequente a concentração de
grupos de crianças de infantários e de escolas que recorrem
ao parque para ocupação de tempos livres, aí há também
cuidado acrescido com a recolha de resíduos.

Convenience objects, paper bins, signs, lamp posts, and
benches have a discreet design and a neutral presence
to interfere as little as possible in the Park’s landscape.
Obviously, there is no question of the need for these
elements, which are fundamental for the normal use of
the park. The distribution of paper bins is permanently
assessed for correct location to be visible in the perimeter
of waste collection and, when there is any event that
justifies it, the quantity must be increased, in some cases,
using special containers with greater collection capacity,
in the areas of the park most visited on weekends and used
for picnics, as well as the spaces where the concentration
of groups of children in nurseries and schools that use
the park for leisure time, an increased care with waste
collection here too.
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8.12 Sanitários Públicos

8.12 Public Toilets

No centro do parque existem dois edifícios ocupados exclusivamente com instalações sanitárias.

In the centre of the park, there are two buildings occupied
exclusively with sanitary facilities.

Um deles é uma construção de raiz com excecional qualidade arquitetónica da autoria do Arq.º Rapagão. É uma
peça que surpreende pela sua aprazível depuração minimalista. A integração no parque é perfeita. O outro edifício,
com localização estratégica e presença discreta, resultou
do aproveitamento e adaptação de uma antiga construção.
Ambas as instalações são necessárias, muito utilizadas e
prestam um serviço eficiente quanto ao asseio e à limpeza.
Na primavera e verão há um elevado número de utentes
nesta zona muito procurada para as crianças que, trazidas
pelas escolas, passam o dia no parque criando uma sobrecarga na utilização das instalações sanitárias. Justifica-se
que, no futuro próximo, se proceda à renovação e ampliação
das instalações sanitárias que estão no edifício adaptado.

One is a new construction with exceptional architectural
quality designed by the architect Rapagão. It is surprising
because of its pleasant minimalist look. The integration
in the park is perfect. The other building, with a strategic
location and discreet presence, resulted from the use
and adaptation of an old construction. Both facilities are
necessary, widely used, and provide an efficient service
regarding cleanliness. In the spring and summer, there is
a high number of users in this area, as it is very popular
with children who, brought by schools, spend the day in
the park, resulting in an excess in use of sanitary facilities.
The renovation and expansion of the sanitary facilities that
are in the adapted building will justifiably proceed in the
near future.

8.13 Articulação do Parque com o
Núcleo Rural, a Zona Desportiva
e o Pavilhão da Água

8.13 Park Articulation with the
Rural Nucleus, Sports Area,
and Water Pavilion

Desde o início do projeto de execução do parque, em 1982,
que a Câmara Municipal do Porto deliberou que o programa
do parque deveria considerar a sua articulação com a zona
desportiva conexa, que já existia no local e que se queria
expandir e valorizar. Foi também assumido que ambos
seriam tratados de forma distinta. No catálogo da exposição do projeto e dos estudos sobre a História dos Parques
no contexto da Arquitetura Paisagista, que teve lugar na
Casa do Infante em 1984, lê-se que, no espaço em estudo,

Since the beginning of the park’s execution project, in 1982,
the Porto City Council decided that the park’s programme
should consider its articulation with the related sports area,
which already existed on the site and wanted to expand and
improve. It was also accepted that both would be treated
differently. In the catalogue of the project’s exhibition and
studies on the History of Parks in the context of Landscape
Architecture, which took place at Casa do Infante in 1984,
one understands that, in the space under study, a small area
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uma pequena área é destinada «à implantação de algum
equipamento desportivo. Este núcleo de equipamento,
estranho ao parque, ficou arrumado a norte junto à circunvalação. Servido por uma entrada direta, o núcleo desportivo destaca-se do parque, mas integra-se na sua unidade
paisagística»5.1

is destined “for the implantation of some sports equipment.
This nucleus of equipment, foreign to the park, was tidied
up to the north next to the Circunvalação (bypass). Served
by a direct entrance, the sports centre stands out from the
park, but integrates into its landscape unit” 5.1
In the space destined for the sports zone, the construction of
playing fields – field hockey, outdoor sports, volleyball fields,
soccer field, and swimming pool – was considered. The
Water Pavilion was implanted in this area in the meantime.
It is an ongoing process that will be completed in the
coming years with the resolution of the park’s relationship
with the sports zone, exploring complementarities and
avoiding dysfunctions and conflicts.

No espaço destinado para a zona desportiva considerou-se a
construção de campos de jogos – hóquei em campo, polidesportivo descoberto, campos de voleibol, campo de futebol
e piscina. Entretanto foi implantada nesta zona o Pavilhão
da Água. É um processo em curso que será completado nos
próximos anos com a resolução da relação do parque com
a zona desportiva, explorando complementaridades e evitando disfunções e conflitos.

The sports area is a pre-existence that remains and is
internalized and separated from the mosaic of landscapes
in the park, in such a way that it is not visible to anyone
who wanders in the park. They are, therefore, spaces with
different concepts, principles, purposes, and functions.

A zona desportiva é uma pré-existência que se mantém e
fica interiorizada e separada do mosaico de paisagens do
parque, de tal modo que não seja visível para quem deambula no parque. São, portanto, espaços com conceitos, princípios, finalidades e funcionalizações distintos.

8.14 Entrada da circunvalação

8.14 Circunvalação (bypass)
Entrance

Embora o parque seja um espaço aberto, com entradas francas, a maior parte delas sem portões, no caso da entrada da
“Circunvalação”, atendendo à presença dos serviços técnicos e administrativos e do parque de estacionamento,
considerou-se conveniente dispor de um controlo deste
acesso com um portão de dupla entrada para viaturas e para
pessoas. O portão existente remonta há mais de trinta anos,

Although the park is an open space, with free entrances,
most of them without gates, in the case of the entrance
to the bypass, given the presence of technical and
administrative services and the car park, having a control
of this access with a double entry gate for vehicles and
people was considered convenient. The gate dates back
more than thirty years, to a time when it was necessary

5 Catálogo – Parque da Cidade do Porto – EXPOSIÇÃO – 1984 Câmara
Municipal do Porto – Universidade Técnica de Lisboa, pág. 24

5 Catálogo – Parque da Cidade do Porto – EXPOSIÇÃO – 1984 Câmara
Municipal do Porto – Universidade Técnica de Lisboa pág. 24
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tempo em que era aqui necessário controlar o acesso ao estaleiro da obra. Presentemente está programada a construção
de um portão com um desenho mais trabalhado dando a
esta entrada uma imagem representativa que identifique
a entrada no parque.

to control access to the construction site here. Currently,
the construction of a gate with a more worked design is
scheduled, giving this entrance a representative image that
identifies the entrance to the park.

8.15 Entrada do núcleo rural

8.15 Rural nucleus entrance

A comunicação entre as esplanadas do núcleo rural e a
frente urbana de Aldoar, que atualmente é feita por uma
pequena escada de acesso a um patamar separado do exterior por um portão, vai ser objeto de uma alteração no sentido de dar mais expressão a esta entrada aumentando a
plataforma superior. Os degraus da escada são deslocados

The connection between the promenades of the rural
nucleus and the urban front of Aldoar, which is currently
done by a small staircase leading to a level separated from
the outside by a gate, will be the object of a change in order
to give more expression to this entrance, increasing the
upper platform. The steps of the staircase are to be moved
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lateralmente de modo a dar espaço para a construção de
uma rampa. O gradeamento periférico será ampliado permitindo assim retirar a rede que está instalada provisoriamente. Esta entrada é funcionalmente necessária para
dar acesso ao parque e também, de forma mais direta, aos
estabelecimentos de restauração.

sideways to make room for the construction of a ramp. The
side railing will be expanded, thus allowing for the removal
of the system that has been provisionally installed. This
entrance is functionally necessary to give access to the park
and also, more directly, to restaurants.

8.16 Shading of outdoor eating
areas for the rural nucleus

8.16 Ensombramento das esplanadas
do núcleo rural

The construction and planting of a “ramada” to give shade
to the threshing area is an issue to be studied. The old
threshing ground and the other spaces occupied with
tables and chairs need a shade that must be resolved with
trees, trellises, and canvas awnings in a balanced and
functional combination. The outdoor eating area are not
part of the park’s architecture, nor are they part of the
concept of a free and decoded space. The outdoor eating
area would unbalance the park by negatively attracting
visitors, diverting them from the healthy enjoyment of the
landscapes to indulge in the formal and habitual “comfort”
of chairs, tables, and food service.

A construção e plantação de uma «ramada» para dar sombra ao espaço da eira é uma questão a estudar. A antiga
eira e os outros espaços ocupados com mesas e cadeiras
necessitam de um ensombramento que deve ser resolvido
com arborização, latadas e toldes de lona numa combinação equilibrada e funcional. As esplanadas não fazem parte
da arquitetura do parque, nem têm lugar no seu conceito
de espaço livre e descodificado. As esplanadas desequilibrariam o parque ao atraírem negativamente os visitantes, desviando-os da fruição saudável das paisagens para se
entregarem ao «conforto» formal e habitual das cadeiras,
das mesas e do serviço de cafetaria.

8.17 Reorganization of the park
archive

8.17 Eorganização do arquivo
do parque

Much of the drawings and other information about the
park’s design were prepared using analogue support,
some of which have been digitized, but not vectorized.
It is necessary to continue the work of organizing and
modernizing these archives in a methodical manner,
which implies investing in the training of the resident
team that is responsible for keeping and transmitting the
testimony and memory of the project and the works that

Grande parte dos desenhos e demais informação do projeto
do parque foram elaborados em suporte analógico alguns
dos quais foram digitalizados, mas não vetorializados. É
necessário dar continuidade de forma metódica aos trabalhos de organização e modernização destes arquivos, o que
implica investir na formação da equipa residente a quem
compete guardar e transmitir o testemunho e a memória
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do projeto e dos trabalhos que informam e fazem parte da
regular manutenção do parque. As decisões que são tomadas diariamente exigem conhecimento e experiência que
só é possível com base na competência e estabilidade de
uma equipa residente guardiã do acervo documental e da
experiência que assegura a correta leitura e interpretação
das paisagens e programação e execução de tarefas práticas.

inform and are part of the regular maintenance of the Park.
The decisions that are taken daily require knowledge and
experience that is only possible based on the competence
and stability of a resident team that is the guardian of the
documentary collection and the experience that ensures
the correct reading and interpretation of landscapes and
the programming and execution of practical tasks.

8.18 Projeto do remate poente

8.18 Project for the western
extension

Com este projeto ultimam-se as unidades de paisagem do
Remate Poente do parque, que assim aumenta cerca de 10,2
hectares.

With this project, the landscape units of the western part
of the Park are finalized, which thus increases it by about
10.2 ha.

Em termos programáticos, o projeto responde aos seguintes
objetivos:

In programmatic terms, the project meets the following
objectives:

1.	Configurar três amplas clareiras, modeladas em canasta

e com orientações diferentes, as quais se articulam com
uma alameda e um terreiro formando um conjunto que
dá continuidade ao moisaico de paisagens do parque;

1.	Configure 3 wide clearings, modelled in a curved shape

and with different orientations which articulate with
a promenade and a Terrace, forming a set that gives
continuity to the park’s landscape mosaic;

2.	Melhorar a relação do parque com a frente marítima.
2.	Improve the Park’s relationship with the seafront.

Os caminhos mantêm, em geral, a largura de 3,5 m que
é adotada na generalidade do parque do Porto. Quando a
pendente é inferior a 2,5 %, o pavimento é construído com
macadame, com saibro e areão, quando a pendente é superior a 2,5 %, adota-se um pavimento betuminoso drenante,
por razões de estabilidade e economia de manutenção.
Durante a construção é importante haver uma contenção
da caixa do caminho de forma a controlar o alinhamento
das margens.

The paths maintain, in general, the 3.5m width that is
generally adopted in the Porto’s park. When the slope is
less than 2.5%, the pavement is built with macadam, gravel,
and sand; when the slope is greater than 2.5%, a drainage
bituminous floor is adopted. For reasons of stability and
maintenance savings during construction, it is important
to have containment of the path structure in order to
control the alignment of the banks.
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A rede de caminhos sugere percursos, mas não condiciona
a circulação das pessoas que podem deambular livremente
pelos espaços abertos das clareiras e pelo interior dos maciços arbóreos.

The network of paths suggests pathways, but should not
affect the movement of people who can freely roam the
open spaces of the clearings and the interior of the tree
clusters.

Figura 7. Plano geral.
Figure 7. General plan.
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A ocorrência de eventos, com muitos participantes em
simultâneo, tem exigências funcionais envolvendo a instalação de equipamentos com impactos no terreno. A configuração do Remate Poente vem na continuidade de uma
compartimentação da paisagem de inspiração naturalista
estruturada em grandes clareiras, modeladas em anfiteatro e que se prestam a uma utilização múltipla, incluindo
eventos, que assim passam a ser localizados na periferia
do parque, preservando o seu interior. Estes ajustamentos estruturais irão melhorar a capacidade e resiliência do
parque para acolher eventos, os quais devem ser avaliados,
considerando o risco de haver estragos na estrutura biofísica, os custos de reposição e restauro e a perturbação na sua
normal utilização. Em todo o caso, os eventos programados, que devem ser raros e efémeros, têm nesta solução do
Remate Poente a vantagem de evitar a circulação de veículos
pesados no interior do parque.

The occurrence of events, with many participants at the
same time, has functional requirements involving the
installation of equipment with impacts on the ground.
The configuration of the Western extension follows the
continuation of a compartmentalization of the naturalisticinspired landscape structured in large clearings, modelled
in an amphi-theatre and which are suitable for multiple
use, including events, which thus become located on
the periphery of the Park, preserving its interior. These
structural adjustments will improve the park’s capacity
and resilience to host events, which should be assessed
considering the risk of damage to the biophysical structure,
replacement and restoration costs, and the disruption of its
normal use. In any case, the scheduled events, which must
be rare and short-lived, have in this solution of the Western
Extension, the advantage of avoiding the circulation of
heavy vehicles inside the park.

8.18.1 Estadia

8.18.1 Rest Area

O parque é pontuado por diversas estadias que convidam
à pausa e à contemplação. Cada estadia tem um desenho
singular com formas e composições arquitetónicas expressivas que estruturam o mapa mental do parque e ajudam os
utentes a orientarem-se dentro do mesmo. Há elementos
de referência de primeira ordem, como é o caso do terreiro
com o seu mirante, a alameda e a grande charca, todos paisagisticamente enquadrados.

The park has several rest areas that invite one to pause
and contemplate. Each rest area has a unique design with
expressive architectural forms and compositions that
structure the park’s mental map and help users to guide
themselves within the park. There are elements of reference
of the first order, such as the Terrace with its viewpoint, the
Promenade, and the Great Pond, all landscaped.
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Figura 8. Estadia 8 | escada 6
– referências perspécticas.
Figure 8. Rest area 8 | staircase 6
– perspective references.

Figura 9. Ilustração estadia
da grande charca.
Figure 9. Illustration of the
large pond.
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Figura 10. Corte esquemático | Figure 10. Schematic cut.

8.18.2 O Terreiro

8.18.2 The Terrace

O terreiro/praça é uma superfície ampla que trabalha,
aproximadamente, à cota do viaduto e tem acesso direto a
partir dele e, também, a partir da plataforma inferior. Este
elemento do parque tem uma razão de ser urbana, estética e funcional, na medida em que se diferencia como um
elemento singular da composição do tecido urbano como
espaço de utilização múltipla, estrategicamente localizado.
A superfície do terreiro é modelada e definida recorrendo
a um muro de suporte envolvente.

The terrace/square is a wide surface that operates
approximately at the level of the viaduct and has direct
access from it and also from the lower platform. This
element of the park has an urban, aesthetic, and functional
reason of being, to the extent that it differs as a singular
element of the composition of the urban fabric as a
strategically located space for multiple use. The surface of
the worksite is modelled and defined using a surrounding
support wall.
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Uma parte da praça é protegida por uma balaustrada metálica assente entre pilares de pedra.

A part of the square is protected by a metal balustrade set
between stone pillars.

A praça é pontuada por um mirante de forma triangular,
com um coberto piramidal e com uma estrutura de pedra,
ferro, madeira e cobre.

The square has a triangular viewpoint, with a pyramidal
roof and a structure made of stone, iron, wood, and copper.

Figura 11. Ilustração aérea do terreiro/
praça.
Figure 11. Aerial lighting of the
terrace/ square.

Figura 12. Estudo mirante sul.
Figure 12. Study southern viewpoint.
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Figura 13. Estudo mirante poente.
Figure 13. Study western viewpoint.

Figura 14. Perspectiva aérea do
mirante.
Figure 14. Aerial perspective of the
viewpoint.
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Figura 15. Alameda.
Figure 15. The promenade.

8.18.3 A Alameda

8.18.3 The Promenade

A Alameda é formada por duas áleas de Platanus orientalis a
formar galeria. A plantação é feita com espécime, um porte
superior a 6 metros de altura e PAP maior que 22 e serão
sustentadas com estacas para forçar a formação do efeito
de galeria.

The Alameda is formed by two areas of Platanus orientalis,
forming a gallery. The planting is done with specimen
of a height greater than 6 meters and a PAP greater than
22 metres, and will be supported with stakes to force the
formation of the gallery effect.
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Figura 16. Corte transversal alameda.
Figure 16. Cross cutting promenade.

8.18.4 Os Muros

8.18.4 The Walls

A estereotomia dos muros é da maior relevância para a
expressão arquitetónica do parque, daí a necessidade de
haver uma preparação cuidada na escolha das pedras, nas
dimensões, no corte, no acabamento e na montagem e
assentamento em obra. Haverá sempre que selecionar e
aprovar amostras e fazer ensaios de construção, só depois
de estes serem aprovados é que a obra deve reunir as condições para ser realizada.

The stereotomy of the walls is of the utmost importance
for the park’s architectural expression, hence the need for
careful preparation in the choice of stones, dimensions, cut,
finishing, and assembly and laying on site. It will always
be necessary to select and approve samples and carry out
construction tests, only after they have been approved does
the work meet the conditions to be carried out.
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Parte dos muros são construídos com pedras singulares de
composição paisagista, que não são passíveis de um desenho geometricamente definido tratando-se de pedras com
uma forma fractal da expressão orgânica que são referenciadas no projeto, com fotografias de pedras semelhantes.

Parts of the walls are built with singular landscaping
stones, which are not susceptible to a geometrically
defined design in the case of stones with a fractal form of
organic expression that are referenced in the project with
photographs of similar stones.

Figura 17. Apontamento.
Figure 17. Detail.
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8.18.5 Modelação

8.18.5 Modelling

O trabalho de modelação tem duas fases: a modelação primária e posteriormente a modelação de acabamento, onde
se procede ao acerto final da orografia do terreno de modo
a corresponder à desejada estética da paisagem.

The modelling work has two phases: the primary modelling
and, later, the finishing modelling where the final
adjustment of the terrain orography is carried out in order
to correspond to the desired aesthetics of the landscape.

A modelação está estruturalmente associada à construção
dos muros de suporte que, na maior parte, são drenantes
e gravíticos.

Modelling is structurally associated with the construction
of support walls that, for the most part, are draining and
gravitational.

Nos trabalhos de modelação é importante ter em conta os
naturais assentamentos e empolamentos do terreno, controlando assim as possíveis ocorrências de variações volumétricas face à modelação proposta.

In modelling work, it is important to take into account the
natural levels and moving of the terrain, thus controlling
the possible occurrences of volumetric variations compared
to the proposed modelling.

8.18.6 Sistema de Drenagem Pluvial

8.18.6 Rainwater Drainage System

Para além da sua função no sistema de drenagem, as charcas diferenciam-se pelas suas dimensões e formas e mostram-se como espaços singulares através da expressão dos
remates com pedras de composição paisagista.

In addition to their function in the drainage system, ponds
are differentiated by their dimensions and shapes and show
themselves as unique spaces through the expression of the
finishing touches with landscaping stones.

Este sistema é complementado com a construção de valas
drenantes, com uma profundidade de 0,60 m e uma largura de 0,40 m, preenchidas com cascalheira e rematadas
à superfície com uma mistura de brita com terra vegetal.

This system is complemented with the construction of
drainage ditches with a depth of 0.60m and a width of
0.40m, filled with gravel and topped off with a mixture of
gravel and vegetal soil.

No caso da praça, dada a sua dimensão, recorre-se a valetas e
sumidouros e a uma rede de coletores que descarregam para
o Lago n.º 4, o qual é reconstruído de modo a ter estabilidade
hidrológica. A sua superfície fica mais reduzida, a cota de
bordadura é rebaixada para próximo da cota 4,70 m e descarrega superficialmente para o interior da caixa já existente.

In the case of the square, given its size, ditches and gullies
are used, as well as a network of collectors that discharge
into Lake No. 4, which is rebuilt in order to have hydrological
stability. Its surface is reduced, the boundary dimension is
lowered to close to the 4.70m dimension and discharges
superficially into the existing box.
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Fig. 18. Esquema da descarga da charca.
Figure 18. Pond discharge scheme.

8.18.7 Plantações

8.18.7 Planting

A frente poente é a zona do Parque do Porto que fica mais
próxima da orla marítima e, portanto, é a mais exposta aos
ventos fortes de noroeste (nortadas) e aos ventos salgados de
sudoeste que transportam a salsugem. Estes fatores climáticos condicionam o leque de espécies vegetais disponíveis
para uma plantação eficiente neste local.

The western part is the area of Porto’s Park that is closest
to the seafront and, therefore, it is the most exposed to
the strong North-western winds and the salty winds of
the Southwest that transport the saline sludge. These
climatic factors affect the range of plant species available
for efficient planting in this location.

Esta unidade do parque está modelada para formar três
amplas clareiras, sendo uma delas com maior exposição
e fazendo um contraponto quase a eixo com o terreiro e o
seu mirante.

This unit of the Park is modelled to form three wide
clearings, one of them with greater exposure and making
a counterpoint, almost an axis, with the terrace and its
viewpoint.
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The modelling of the clearings is done in an amphitheatre,
as can be seen by the outline of the design level curves and
in the drawing of the general plan. In the lower area of
the clearings, a draining pond is implanted following the
general drainage model adopted throughout this park. In
addition to the main pond, depressions are created in order
to retain the upstream run-off water and thereby optimizing
the drainage and hydrological balance of the park.

A modelação das clareiras é feita em anfiteatro, conforme
se pode ver pelo traçado das curvas de nível de projeto e
no desenho da planta do plano geral. Na zona inferior das
clareiras é implantada uma charca drenante seguindo o
modelo de drenagem geral adotado em todo este parque.
Além da charca principal são criadas depressões distribuídas de modo a reter as águas de escorrimento superficial
a montante e assim otimizar o sistema de drenagem e de
equilíbrio hidrológico do parque.

The landscape inside the clearings is defined by tree
fronts.

A interiorização paisagística das clareiras é definida por
orlas arbóreas.

The tree lining of the promenade is done by planting
sycamore trees along its side corridors, with the trunk
folded in an arch to form an expressive gallery. The
distribution of the sycamore trees does not follow regular
alignments or certain measures.

A arborização da Alameda é feita com a plantação de áleas
de plátanos ao longo dos seus corredores laterais, com o
tronco dobrado em arco de modo a formar uma galeria
expressiva. A distribuição das áleas não obedece a alinhamentos regulares nem a compassos certos.

In the arboreal stratum, the following species are used:
No estrato arbóreo são utilizadas as seguintes espécies:
Trees: Pinus pinea, Pinus pinaster, Platanus orientalis,
Metrosideros excelsa, Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna,
Quercus suber, Quercus palustris, Salix atrocinerea, Cupressus
leylandii, Cupressus macrocarpa, Ficus carica, Ficus carica,
Eriobotrya japónica.

Árvores: Pinus pinea, Pinus pinaster, Platanus orientalis,
Metrosideros excelsa, Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna,
Quercus suber, Quercus palustris, Salix atrocinerea, Cupressus
leylandii, Cupressus macrocarpa, Ficus carica, Eriobotrya
japónica.

Shrubs: Tamarix gallica, Pittosporum tobira, Elaeagnus
angustifolia, Melaleuca armillaris, Baccharis halimifolia,
Escallonia, Juniperus chinensis, Myoporum parvifolium,
Skimmia japónica.

Arbustos: Tamarix gallica, Pittosporum tobira, Elaeagnus
angustifolia, Melaleuca armillaris, Baccharis halimifolia,
Escallonia, Juniperus chinensis, Myoporum parvifolium,
Skimmia japónica.

The climbers Wisteria sinensis, Canine rose, and Jasminum
officinalis are used on the pergola.

Na pérgula são utilizadas as trepadeiras Wisteria sinensis,
Rosa canina e Jasminum officinalis.
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Figura 19. Clareira e janelão.
Figure 19. Clearing and big window.

Figura 20. Pérgula.
Figure 20. Pergola.
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PORTO CITY PARK GOOD
PRACTICES MANUAL - EVENTS
AND EXTERNAL ENTITIES

O «Manual de Boas Práticas do Parque da Cidade do
Porto – Eventos e Entidades Externas» é um complemento ao Manual de Manutenção e estabelece um conjunto
de procedimentos mínimos obrigatórios para todas as pretensões para realização de eventos no Parque da Cidade do
Porto apresentadas por entidades externas e não tem por
finalidade substituir disposições legais ou normativas, mas
sim complementá-las.

The «Porto City Park Good Practices Manual –
Events and External Entities» – is a complement to the
Maintenance Manual and establishes a set of mandatory
minimum procedures for all requests for holding events
in the Porto City Park presented by external entities and is
not intended to replace legal or regulatory provisions, but
rather to complement them.
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A. Regulamento

A. The Regulation

1. Todas as pessoas, sem qualquer discriminação, têm o

1. Everyone, without any discrimination, has the right to

direito a entrar e utilizar informalmente o parque como
espaço livre público.

enter and use the park informally as a public free space.

2. Todas as pessoas que usam o parque devem ter um

ing to the standards considered normal and that do not
create embarrassment or discomfort to the normal visitor
of the park.

2. All those who use the park must behave civically accord-

comportamento cívico que se enquadre nos padrões considerados normais e que não criem constrangimentos, ou
mal-estar, para o comum visitante do parque.

3. Prior to carrying out works or events, the promoter or

external entity must take note of these regulations and sign
a contractual document, in person, which he will send to
the competent services of the Porto City Council through
the electronic address.

3. Previamente à realização de trabalhos ou eventos, o pro-

motor ou entidade externa deve tomar conhecimento deste
regulamento e assinar presencialmente um documento
contratual, que enviará para os serviços competentes da
Câmara Municipal do Porto através do endereço eletrónico.

4. The promoter/applicant for the event, or the contracted

external entity, must comply with the legislation and rules
applicable to the activities in question, as well as those
associated with environmental care. They must also comply
with all the Environment and Safety rules posted in specific
areas of the Park.

4. O promotor/requerente do evento ou a entidade externa

contratada deve cumprir a legislação e as normas aplicáveis às atividades em causa, bem como aquelas associadas
aos cuidados ambientais. Devem ainda cumprir todas as
regras de ambiente e segurança afixadas em zonas específicas do parque.

5. The entry of vehicles is subject to authorization.

Whenever this occurs, the driver must go to the reception
of the main building of the park in order to request and
place the respective identification in the vehicle. In exceptional cases, other procedures can be considered as long as
they are properly articulated between the services and the
different entities.

5. A entrada de viaturas é sujeita a autorização. Sempre

que esta se verifique, devem dirigir-se à receção do edifício principal do parque a fim de solicitarem e colocarem
na viatura a respetiva identificação. Em casos excecionais,
podem ser considerados outros procedimentos desde que
devidamente articulados entre os serviços e as diferentes
entidades.

6. The Park is free for use and people can occupy its spaces

informally without constraints. The Park is free for people
as individuals and, in a programmed way, for groups, who
wish to organize activities in it, which are subject to prior
authorization.

6. O parque tem uma utilização livre e as pessoas podem

apropriar-se dos seus espaços informalmente sem constrangimentos. O parque está livre para as pessoas na sua
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individualidade e, de uma forma programada, para grupos,
que pretendam organizar nele atividades, estando neste
caso sujeitas a autorização prévia.

7. Any event that people intend to have in the park is

subject to an assessment and information to support the
decision making regarding its possible authorization or
rejection.

7. Qualquer evento que pretenda realizar-se no parque está

The event must be evaluated taking into account the
following factors and documentation:

sujeito a uma avaliação e informação de apoio à tomada
de decisão relativamente à sua eventual autorização ou
indeferimento.

· Detailed programme of the event indicating all types of
participations involved (activities and companies).

O evento deve ser avaliado tendo em conta os seguintes
fatores e documentação:

· Descriptive memory.
· Dates and number of days that the event will take place.

· Programa detalhado do evento indicando todo o tipo de
participações envolvidas (atividades e empresas);

· Place of occupation.

· Memória descritiva;

· Estimated number of participants.

· Datas e número de dias durante os quais decorre o evento;

· Type of equipment and structures to be installed in the
park and respective programme and project.

· Local de ocupação;
· Número estimado de participantes;

· Term of Responsibility for the Execution and Operation of
Electrical Installations (when requested by the services).

· Tipo de equipamento e estruturas a instalar no parque e
respetivo programa e projeto;

8. In events with the presence of animals, the necessary

· Termo de Responsabilidade de Execução e de Exploração das Instalações Elétricas (quando solicitado pelos
serviços).

9. All events involving assembly and disassembly of struc-

documents must be mentioned in the application, under
the terms of the law.

tures and equipment, as well as work and interventions
in the Porto City Park must be carried out with the prior
knowledge of the competent services.

8. Em eventos com presença de animais, deverão ser refe-

ridos, no requerimento para o efeito, os documentos necessários, nos termos da lei.

10. Any initiative should seek to minimize the number

of structures to be set up. If the use of meadow spaces is
essential, the length of stay must be reduced.

9. Todos os eventos com montagens e desmontagens de

estruturas e equipamentos, bem como os trabalhos e intervenções no Parque da Cidade do Porto devem ser efetuados
com o conhecimento prévio dos serviços competentes.
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10. Qualquer iniciativa deve procurar reduzir ao mínimo

11. Whenever authorized events involve the presence

o número de estruturas a montar. Caso seja indispensável
a utilização dos espaços de prado, deve reduzir-se o tempo
de permanência.

of more than 100 people, it is the responsibility of the
organization of these events to ensure the collection of
waste produced and accept the respective financial charges
in accordance with the schedule agreed with the competent
services of the CMP. Cleaning operations should cover the
days on which the events take place, as well as the period
before and after the event, the site being in its normal
state. At the end of the disassembly, a joint inspection is
carried out in order to assess the situation and verify that
the pre-established procedures have been respected. In the
case of irregularities, the people responsible for/promoters
of the event must restore the normality, as quickly as the
CMP determines, under penalty of being fined according
to the Porto Municipality Regulatory Code or requested
compensation under the terms of the general law.

11. Sempre que eventos autorizados envolvam a presença de

mais de 100 pessoas, é da responsabilidade da organização
desses eventos assegurar a recolha dos resíduos produzidos e assumir os respetivos encargos financeiros de acordo
com a programação acordada com os serviços competentes
da CMP. As operações de limpeza devem abranger os dias
em que decorrem os eventos, bem como o período anterior
e posterior ao evento, normalizando o sítio. No final das
desmontagens é efetuada uma fiscalização conjunta a fim
de se avaliar a situação e verificar se foram respeitados os
procedimentos pré-estabelecidos. No caso da existência
de irregularidades, os responsáveis/ promotores do evento
devem repor a normalidade, tão urgente quanto a CMP o
determine, sob pena de lhes serem aplicadas multas conforme prevê o Código Regulamentar do Município do Porto
ou solicitadas indeminizações nos termos da lei geral.

12. The sweeping must be done properly for each floor. As

it is a green space surface, the waste will have to be collected
manually. In order for the cleaning work to be accept, smallscale residues and objects (cigarettes, plastics, or papers,
screws, clamp posts, and others) that may contaminate the
soil or cause other damage or risk to park users must be
collected.

12. A varredura deve ser feita de forma apropriada a cada

piso. Tratando-se de uma superfície de espaço verde, os resíduos terão de ser recolhidos manualmente. Para a aceitação
dos trabalhos de limpeza, devem ser recolhidos os resíduos
e os objetos de pequena dimensão (cigarros, plásticos ou
papéis, parafusos, abraçadeiras e outros) passíveis de contaminar o solo ou causar outro tipo de estrago ou risco para
os utentes do parque.

13. Promoters or external entities operating in City Park are

recommended to promote awareness campaigns with their
work teams or visitors about the landscape structure, the
delicacy of the vegetation cover, and about the behaviours
and ways of being that do not disturb, dirty, or spoil the
park.

13. Recomenda-se aos promotores ou entidades externas

14. Whenever there is a risk associated to the event and the

que operem no Parque da Cidade que promovam ações
de sensibilização, junto das suas equipas de trabalho ou
visitantes, sobre a estrutura da paisagem, a delicadeza

proximity to the lakes, the organizers are responsible for
providing the installation of a protective fence around the
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do coberto vegetal e sobre os comportamentos e formas
de estar que não perturbem, não sujem e não estraguem
o parque.

lake, placed at a distance of 5m from its banks. Another
solution may be applied when the promoters guarantee
that there will be no risk to the park’s users and accept,
explicitly, all the responsibility resulting from the
proximity of the event space to the lakes. Abandonment
of equipment, tools, waste, or any other material in the
park is prohibited.

14. Sempre que exista risco na relação entre o evento e a

proximidade aos lagos, compete aos organizadores providenciar a instalação de uma vedação de proteção em torno
do lago, colocada a uma distância de 5 m das suas margens.
Poderá ser aplicada outra solução caso os promotores garantam que não haverá qualquer tipo de risco para os utentes
do parque e assumam, de forma explícita, toda a responsabilidade resultante da proximidade do espaço do evento aos
lagos. É proibido o abandono no parque de equipamentos,
ferramentas, resíduos ou quaisquer outros materiais.

15. At the end of each day of an event, or at the end of

installation and disassembly work, the occupied areas must
be left clean and tidy.
16. The storage of materials and equipment and work tools

may only be carried out in the appropriate and demarcated
places for this purpose. The placing or storage of any type
of objects on the traffic routes and emergency exits is not
allowed.

15. No final de cada dia de um evento, ou no final dos traba-

lhos de montagem e desmontagem de instalações, as áreas
ocupadas deverão ficar limpas e arrumadas.

17. It is forbidden to store objects in places that make it

16. O armazenamento de materiais e equipamento e de fer-

possible for materials to fall on traffic routes or access and
emergency exits, putting people and goods at risk.

ramentas de trabalho apenas pode ser realizado nos locais
adequados e demarcados para o efeito. Não é permitida a
colocação ou armazenagem de qualquer tipo de objetos nas
vias de circulação e saídas de emergência.
17. É proibido o armazenamento de objetos em locais que

possibilitem a queda de materiais sobre as vias de circulação, acesso e saídas de emergência pondo em risco
pessoas e bens.
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B. Consumo de Água e Águas
Residuais

B. Water and Wastewater
Consumption

1. O promotor/requerente do evento ou a entidade externa

1. The promoter/applicant of the event, or the external

na realização das suas atividades devem evitar o uso excessivo da água e, após a sua utilização, devem verificar se a(s)
torneira(s) se encontra(m) bem fechada(s).

entity, in carrying out its activities must avoid the excessive
use of water and, after its use, must verify that the tap(s)
is (are) well closed.

2. Caso se verifique a existência de uma fuga de água, esta

2. If there is a water leak, it must be reported immediately

deve ser comunicada de imediato aos serviços competentes.

to the competent services.

3. É proibida a lavagem de equipamentos ou ferramentas

3. It is forbidden to wash equipment or work tools, and

de trabalho e consequente descarga de águas residuais no
solo, lagos ou em caixas de águas pluviais.

the consequent discharge of waste water in the soil, lakes,
or rainwater tanks.

4. É proibida a descarga de águas residuais contaminadas

4. The discharge of contaminated wastewater into lakes

nos lagos e nas caixas de águas pluviais.

and rainwater tanks is prohibited.

5. Sempre que possível, devem ser contabilizados os con-

5. Whenever possible, water consumption by event or

sumos de água por evento ou atividade de forma a justificar
o aumento de consumo.

activity should be considered in order to justify the increase
in consumption.

C. Consumo de Energia

C. Power Consumption

Após a conclusão do evento ou trabalho, nos períodos de
pausa longos como almoço ou durante a noite, devem ser
desligados todos os equipamentos de trabalho e iluminação
dos locais onde este decorreu.

All work and lighting equipment in the places where an
event took place must be turned off after the conclusion
of the event or work, or during long breaks such as lunch
or during the night.
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D. Resíduos

D. Waste

1. Todos os resíduos produzidos devem ser separados e

1. All residues produced must be separated and stored

acondicionados corretamente, sem risco de contaminação
do solo e/ou água dos lagos.

correctly, without risk of contamination of the soil and/or
water of the lakes.

2. Deverão ser utilizados contentores/recipientes devida-

2. Containers/containers duly identified must be used for

mente identificados para a deposição de resíduos, sendo
proibida a sua mistura.

the deposition of waste, and mixing is prohibited.
3. It is forbidden to abandon waste outside collection

3. É proibido abandonar resíduos fora dos locais de recolha.

points.

4. Os resíduos produzidos durante eventos ou atividades

4. The waste produced during events or activities of the

da entidade externa são da responsabilidade do requerente
autorizado, cabendo-lhe a recolha e o seu correto encaminhamento para destino final autorizado de acordo com a
legislação em vigor.

external entity is the responsibility of the authorized
applicant, the latter being responsible for the collection
and its correct routing to the authorized final destination
in accordance with the legislation in force.

5. Os resíduos no estado líquido ou pastoso, tais como

5. Liquid or pasty residues, such as used oils, should be

óleos usados, devem ser armazenados em recipientes
apropriados.

stored in appropriate containers.
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E. Produtos Químicos

E. Chemical Products

1. Consideram-se produtos químicos todas as substâncias

1. Chemicals are all substances such as paints, thinners,

tais como tintas, diluentes, óleos, colas, etc.

oils, glues, etc.

2. Todo o processo de transporte e manipulação de pro-

2. The entire process of transporting and handling

dutos químicos utilizados pelo promotor/requerente do
evento ou entidade externa são da sua responsabilidade e
devem estar devidamente rotulados/identificados e acompanhados da respetiva Ficha de Dados de Segurança nos
locais de utilização de acordo com a legislação em vigor.

chemical products used by the promoter/applicant of the
event or external entity is the latter’s responsibility and
must be properly labelled/identified and accompanied
by the respective Safety Data Sheet in the places of use in
accordance with the legislation in force.

3. Em caso de derrame de produtos químicos deverá atuar-

3. In case of spillage of chemical products, act according
to the following procedure:

-se de acordo com o seguinte procedimento:
3.1. Comunicar a ocorrência aos serviços competentes;

3.1. Report the occurrence to the competent services;

3.2. Colocar material absorvente sobre o produto quí-

3.2. Place absorbent material on the spilled chemical in

mico derramado de modo a conter o derrame e evitar
a sua extensão e eventual contaminação do solo ou do
espaço em causa;

order to contain the spill and avoid its extension and
eventual contamination of the soil or space in question;
3.3. Collect the contaminated material into a suitable

3.3. Recolher o material contaminado para um reci-

and properly identified container/container;

piente/contentor adequado e devidamente identificado;
3.4. Avoid direct contact with the spilled chemical and
3.4. Evitar o contacto direto com o produto químico der-

remove or eliminate all sources of ignition in the vicinity
and comply with the information in the Chemical Safety
Data Sheet.

ramado e afastar ou eliminar todas as fontes de ignição
existentes na proximidade e cumprir com as informações
da Ficha de Dados de Segurança do produto químico.
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F. Ruído

F. Noise

1. Nenhuma pessoa pode fazer ou causar ruído para além

1. No one person can make or cause noise beyond what is

do que é razoável perturbando o sossego e o bem-estar dos
outros utilizadores. Considera-se, para além do razoável,
ruídos excessivos ou inusuais, que perturbam o conforto,
o repouso de uma pessoa com uma sensibilidade normal.

reasonable, thereby disturbing the peace and well-being of
other users. In addition to what is reasonable, excessive or
unusual noises, which disturb the comfort or rest a person
with normal sensitivity.

2. Uma das qualidades fundamentais do parque é o sossego

2. One of the fundamental qualities of the park is peace

e, inerentemente, o silêncio.

and, inherently, silence.

3. Em casos excecionais, pode ser considerada a ocorrência

3. In exceptional cases, the occurrence of events that

de acontecimentos que produzam ruído sendo em alguns
casos necessária a respetiva licença (LER) de acordo com
o estabelecido em Código Regulamentar do Município do
Porto.

produce noise can be considered and, in some cases, the
respective license (LER – special noise permit) is required
according to what is established in the Porto Municipality
Regulatory Code.

4. A prática de atividades ruidosas temporárias carece de

4. The practice of temporary noisy activities requires a

«Licença Especial de Ruído». O pedido deve ser apresentado
no Gabinete do Munícipe, com 15 dias de antecedência, relativamente à data de realização do evento.

“Special Noise Permit”. The request must be submitted to
the Municipality’s Office, 15 days prior to the date of the
event.
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1. Horários

1. Timetables

1.1. O parque é um espaço livre público aberto e com

1.1. The Park is a public free space open 24 hours a day,

segurança 24 horas por dia, no entanto, considera-se que
o período normal de utilização do parque será o horário
definido pelos serviços. De 1 de outubro a 30 de março, das
8h00 às 22h00, de 1 de abril a 30 de setembro, das 8h00
às 00h00.

however, it is considered that the normal period of use of
the park will be the time defined by the services. From 1
October to 30 March, from 8:00 am to 10:00 pm, 1 April
to 30 September, from 8:00 am to 0:00 am.
1.2. The park office may close the park in whole or in part

1.2. O gabinete do parque pode encerrar o parque na sua

for reasons of security or maintenance works with the
duration necessary to ensure the correct execution of the
work and the well-being of the users.

totalidade ou em parte por motivos de segurança ou de
obras de manutenção com a duração necessária para assegurar a correta condução dos trabalhos e o bem-estar dos
utentes.
1.3. Nenhuma pessoa pode entrar ou permanecer em zonas

1.3. No person may enter or remain in areas of the park
closed to the public without the permission of the park
office.

do parque encerradas ao público sem a permissão do gabinete do parque.

1.4. The presence of people in the park outside the

recommended times is not prohibited.
1.4. A presença de pessoas no parque fora dos horários reco-

mendados, não sendo proibida, não é recomendada.
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2. Fruição do Parque

2. Using the Park

2.1. Todas as pessoas, sem qualquer discriminação, têm

2.1. Everyone, without any discrimination, has the right

o direito a entrar e utilizar informalmente o parque como
espaço livre público.

to enter and use the park informally as a public free space.
2.2. Individuals or in small groups can stroll, stay, read,

2.2. As pessoas individualmente ou em pequenos grupos

run, ride a bicycle, play sports informally, taking care not
to disturb the peaceful environment that is intended to
guarantee the fundamental quality of this space.

podem passear, estar, ler, correr, andar de bicicleta, praticar
desporto de forma informal, com o cuidado de não perturbar o ambiente de sossego que se pretende garantir como
qualidade fundamental deste espaço.

2.3. It is expected that all users of the park will behave

civically, meeting the standards considered normal and not
creating constraints and discomfort to the other visitors to
the park, especially children.

2.3. Espera-se que todos os utentes do parque tenham um

comportamento cívico que se enquadre nos padrões considerados normais e que não criem constrangimentos e mal-estar, para o comum visitan-te do parque, com particular
atenção às crianças.

2.4. Spontaneous artists who want to offer their art, be it

music, dance, or theatre, in an unscheduled manner and
as a sporadic event, are free to do so, without disclosure,
but may not use sound amplification devices and any other
type of installation.

2.4. Os artistas espontâneos que queiram oferecer a sua arte,

seja música, dança ou teatro, de forma não programada e
como acontecimento efémero são livres de o fazer, sem
divulgação, não podendo utilizar aparelhos de amplificação
sonora e qualquer outro tipo de instalação.

2.5. The park is open to cyclists, who must travel at low

speed, always giving priority and safety to pedestrians.

2.5. O parque é aberto a ciclistas que devem circular a baixa

2.6. Park users must respect the animals that live in the

velocidade dando sempre prioridade e segurança aos peões.

park and must not hunt or otherwise mistreat them,
disturb or damage nests, or remove eggs.

2.6. Os utentes do parque devem respeitar os animais que

vivem no parque, não podendo caçar ou de algum modo
maltratá-los, perturbar ou danificar ninhos nem retirar
ovos.

2.7. The entire space of the park is given to the free

movement of pedestrians who can walk on and off the
formal paths.

2.7. Todo o espaço do parque é dado à livre circulação de

peões os quais podem deambular dentro e fora dos caminhos formais.
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3. Proibições

3. Prohibitions

3.1. Os utentes do parque são proibidos de filmar, fotogra-

3.1. Park users are prohibited from filming, photographing

far o parque com fins comerciais e captar imagens que identifiquem utentes do parque violando a sua privacidade. As
filmagens para fins comerciais requerem uma autorização
dos serviços competentes da Câmara Municipal do Porto.

the park for commercial purposes, and taking images that
identify park users in violation of their privacy. Filming
for commercial purposes requires authorization from the
competent services of the Porto City Council.

3.2. É proibida a circulação de veículos motorizados no

interior do parque exceto os que desempenham serviços
de manutenção ou segurança.

3.2. The circulation of motor vehicles inside the park is
prohibited, except those that perform maintenance or
security services.

3.3. Os cães são bem-vindos ao parque da cidade quando

3.3. Dogs are welcome in the city park when accompanied

acompanhados pelo dono e cumprindo as inerentes regras
de segurança, higiene e limpeza. Estes animais devem ser
controlados pelos seus donos, que têm obrigação de recolher os dejetos em saquetas e de usar sempre trela. É proibido passear os cães nas clareiras relvadas onde as pessoas
se deitam, assim como entrar nos lagos e tanques. Todos
os cães que entrarem no parque têm de estar vacinados
contra a raiva.

by the owner and in compliance with the inherent rules
of safety, hygiene, and cleanliness. These animals must be
controlled by their owners, who are obliged to collect the
waste in bags and always use a leash. It is forbidden to walk
dogs on grassy clearings where people lie, as well as to enter
lakes and water tanks. All dogs entering the park must be
vaccinated against rabies.
3.3.1. The previous measure does not apply to guide dogs

accompanying people with visual impairments.

3.3.1. A medida anterior não se aplica a cães de guia que

acompanham pessoas com deficiência visual.
3.4. It is forbidden to feed any animal inside the park.
3.4. É proibido alimentar qualquer animal no interior do

parque.

3.5. It is forbidden to bathe in the lakes, which are inap-

propriate because they are not designed for that purpose.
3.5. É proibido tomar banho nos lagos, os quais são impró-

prios porque não estão concebidos para esse fim.

3.6. Commercial activities and speeches are forbidden in

3.6. Estão interditas as atividades comercias e os discursos

the Park, except in events, always sporadic, that have been
especially authorized to contemplate these activities.

comerciais no parque, exceto, em acontecimentos, sempre efémeros, especialmente autorizados que contemplem
essas atividades.

3.7. It is forbidden to use airplanes, balloons, parachutes,

paragliders, or other aerial instruments in the park, except
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3.7. É proibido utilizar no parque aviões, balões, paraque-

INEM helicopters. The use of drones for filming requires a
case-by-case authorization. Traditional paper kites are not
included in this item and are allowed.

das, parapente ou outros instrumentos aéreos, exceto os
helicópteros do INEM. A utilização de drones para filmagens
carece de uma autorização casuística. Não se incluem nesta
rubrica e são permitidos, os tradicionais papagaios de papel.

3.8. It is forbidden to enter the park with any type of explo-

sives, petards, fireworks, or dangerously flammable products. It is also prohibited to light fires, braziers, or grills.

3.8. É proibido entrar no parque com qualquer tipo de

explosivos, petardos, fogo-de-artifício ou produtos perigosamente inflamáveis. É também proibido acender fogueiras, braseiras ou grelhadores.

3.9. No person may cut, engrave, spoil, pluck, or harvest

3.9. Nenhuma pessoa pode mutilar, gravar, estragar,

3.10. It is prohibited to release, abandon, or introduce new

arrancar ou colher árvores, arbustos ou simplesmente
flores, ou outra vegetação do parque.

species of animals or plants without authorization from the
competent services.

trees, shrubs, or even flowers, or other vegetation in the Park.

3.10. É proibido libertar, abandonar ou introduzir novas

4. Advertising

espécies de animais ou plantas sem autorização dos serviços competentes.

4.1. The essence of the park is the set of its landscapes,
being, in principle, incompatible with any type of
advertising or intrusive objects in its visual fields. In
the facilities for sporadic events that have been duly
authorized, integrated advertising may be allowed in the
respective facilities and only during the time of the event.

4. Publicidade
4.1. A essência do parque é o conjunto das suas paisagens

sendo por princípio, incompatível com qualquer tipo de
publicidade ou de objetos intrusivos nos seus campos
visuais. Nas instalações de eventos efémeros devidamente
autorizados poderá ser permitida publicidade integrada nas
respetivas instalações e apenas durante o tempo do evento.

5. Street Furniture
5.1. Street furniture is a strictly functional necessity that

conflicts with the naturalistic expression of the landscape
that is intended in the park. Thus, formal benches must obey
the design that was specially conceived within the scope of
the park’s design. As for signs, lamp posts, and bins, these
must always be discreet objects and limited to what is strictly
necessary to guarantee their functionality of the event.

5. Mobiliário
5.1. O mobiliário é uma necessidade estritamente funcio-

nal que conflitua com a expressão naturalista da paisagem que se pretende realizar no parque. Assim, os bancos
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6. Noise, Musical Instruments,
and Stereos

formais devem obedecer ao design que foi especialmente
concebido no âmbito do projeto do parque. Quanto à sinalética, candeeiros e papeleiras devem ser sempre objetos discretos e limitados ao estritamente necessário para garantir
a sua funcionalidade.

6.1. One of the fundamental qualities of the park is peace

and, inherently, silence.
6.2. Only in very exceptional cases should the occurrence

6. Ruído, Instrumentos Musicais
e Aparelhos de Som

of events be considered that produce noise, in which case
the respective license (LER) is required.

6.1. Uma das qualidades fundamentais do parque é o sossego e, inerentemente, o silêncio.

6.3. No person can make or cause noise beyond what is

reasonable, thereby disturbing the peace and well-being
of other users. Excessive or unusual noises, which disturb
people and cause discomfort, interrupting the rest of a park
user with normal sensitivity, is considered unreasonable.

6.2. Só em casos muito excecionais deve ser considerada a

ocorrência de acontecimentos que produzam ruído sendo
nesses casos necessária a respetiva licença (LER).

6.4. The use of receivers or sound reproducers that can be
6.3. Nenhuma pessoa pode fazer ou causar ruído, para além

heard by the park’s visitors, disturbing their right to silence
in the park, is not allowed.

do que é razoável, perturbando o sossego e o bem-estar
dos outros utentes. Consideram-se como não razoáveis os
ruídos excessivos ou inusuais, que incomodam e causam
desconforto, perturbando o repouso de um utilizador do
parque com uma sensibilidade normal.

7. Formal Events and Activities
7.1. Formal events are considered to be those which need

6.4. Não é permitida a utilização de aparelhos recetores ou

reprodutores de som que se tornem audíveis pelos visitantes
do parque perturbando o seu direito ao silêncio do parque.

some support from the park’s office, for a scheduled visit with
more than 20 people or groups with less than 20 people who
have been authorized to use the reserved, always ephemeral,
space of a certain park area.

7. Acontecimentos Formais e Eventos

7.2. An event is considered to be an action that will change

the normal enjoyment of an area of the park during a
certain period.

7.1. Consideram-se acontecimentos formais todos os que

necessitem de algum apoio do gabinete do parque, para
uma visita programada com mais de 20 pessoas ou grupos
com menos de 20 pessoas a quem tenha sido autorizada a

7.3. Any event intended to take place in the park is subject

to an assessment and information to support decision
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making regarding its possible authorization or rejection.

utilização reservada, sempre efémera, de um determinado
espaço de parque.

7.4. The event must be evaluated taking into account the
7.2. Considera-se evento uma ação que vai obrigar a alte-

following factors:

rar a fruição normal de uma zona do parque durante um
determinado período.

7.4.1. Detailed programme of the event indicating all types

está sujeito a uma avaliação e informação de apoio à tomada
de decisão relativamente à sua eventual autorização ou
indeferimento.

of participations involved (activities and companies, target
audience, commercial interests, estimated number of
participants, type of equipment to be installed in the park,
date and number of days on which the site and accesses will
be conditioned)

7.4. O evento deve ser avaliado tendo em atenção os seguin-

7.4.2. Evaluation of the impact that the event will have on

tes fatores:

the normal use of the park, taking into account the possible
discomfort for normal users.

7.3. Qualquer evento que pretenda realizar-se no parque

7.4.1. Programa detalhado do evento indicando todo o tipo

de participações envolvidas (atividades e empresas, público
a que se destina, interesses comerciais, número estimado
de participantes, tipo de equipamento a instalar no parque,
data e número de dias em que o sítio e os acessos irão ficar
condicionados).

7.5. All events with more than 20 people cannot use glass
cups, bottles, or other utensils.

7.4.2. Avaliação do impacto que o evento vai ter na utili-

7.7. The entities that organise the events are to take care

zação normal do parque atendendo ao eventual incómodo
para os normais utentes.

to reduce assembly and disassembly times to the absolute
minimum and repair any damage done to the land or vegetation. The assessment of the total space that is absolutely
necessary and the access corridors for the event in question
is also recommended beforehand.

7.6. No objects in the park may be stored or abandoned,

except in the bins.

7.5. Todos os acontecimentos com mais de 20 pessoas

não podem utilizar copos, garrafas ou outros utensílios
em vidro.

7.8. The damage to the meadow caused by excessive
7.6. Não pode armazenar ou abandonar quaisquer objetos

trampling at each event must be estimated in advance and
verified after the event. Repair and regeneration works are
programmed and carried out based on this information,
and it is important to consider the time needed to return
to the initial and normal situation of the park.

no parque a não ser nas papeleiras.
7.7. As entidades que organizam os eventos devem ter o

cuidado de reduzir ao mínimo indispensável os tempos de
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montagem e desmontagem e proceder à reparação de qualquer dano feito no terreno ou na vegetação. Recomenda-se
ainda, uma avaliação prévia do espaço estritamente necessário e dos corredores de acesso para a realização do evento
em causa.

7.9. Medium load events – 100 to 2 000 users:

In addition to all the aforementioned care and conditions,
one must also consider a period of restorative regeneration
of effects on the plant material, namely grass surfaces,
giving time for its recovery.

7.8. Para cada evento deve ser estimado previamen-te e veri-

ficado depois do evento os danos causados no prado pelo
pisoteio excessivo. Com base nesta informação são programado e executados os trabalhos de reparação e regeneração,
sendo importante ponderar o tempo necessário para reestabelecer a situação inicial e normal do parque.

The evaluation of the regeneration period must be made
for each event on a case-by-case basis, considering its
programme, size, and actual impact. The assessment
is made at two different times: before the event, when a
forecast analysis is carried out, and after the event, when
there will be an adjustment, considering that, for example,
the simple occurrence of rains during the event worsens the
damage caused by the intense trampling on grassy spaces,
which has repercussions for increased repair work and
longer regeneration time.

7.9. Eventos de média carga – 100 a 2 000 utilizadores:

Além de todos os cuidados e condições anteriormente referidas, acresce a necessidade de considerar um período de
regeneração reparadora de efeitos sobre o material vegetal, nomeadamente superfícies relvadas dando tempo à sua
recuperação.

Whenever damage occurs that requires new sowing, the
rest period required for regeneration is at least 6 months.

A avaliação do período de regeneração deve ser feita para
cada evento de forma casuística, considerando o seu programa, dimensão e impacto concreto. A avaliação é feita em
dois tempos distintos: antes do evento procede-se a uma
análise previsional e depois do evento haverá lugar a um
acerto, considerando que, por exemplo, a simples ocorrência de chuvas durante o acontecimento agrava os estragos
causados pelo pisoteio intenso sobre espaços relvados, o
que se repercute em trabalhos acrescidos de reparação e
tempo de regeneração mais longo.

7.10. High load events 2 000 to 5 000 users:

In cases where there is no forecast of structural impact or
possible damage, at least 1 week of rest is considered for
special maintenance work.
In cases where there is a forecast of structural impact and
slight collateral damage to the plant material, the period
for maintenance and recovery is 1 month.
In cases of significant structural impact with damage that
requires the repair of soil texture, plant replacement, and
sowing, the maintenance period requires the suspension
of events for 6 months.

Sempre que ocorram estragos que obriguem a sementeiras
novas, o período de repouso necessário à regeneração é, no
mínimo, de 6 meses.
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7.10. Eventos de carga elevada 2 000 a 5 000 utilizadores:

(These deadlines consider that, during the recovery period,
the climatic conditions are favourable to the regeneration
of plant material)

Nos casos em que não haja previsão de impacto estrutural
nem de possíveis estragos, consideram-se, pelo menos, 1
semana de período de repouso para trabalhos especiais de
manutenção.

Promoters of high-load events must attest to their
suitability and competence to accept the responsibility of
managing all works, obeying good practices that cause the
least damage to the structure of the site. Recommendations
on the sensitivity of the landscape structure, the delicacy of
the vegetation cover, and the behaviours and ways of being
that are recommended in a way that does not disturb, dirty,
or spoil should be included in the material for publicizing
the events.

Nos casos em que haja previsão de impacto estrutural e
ligeiros danos colaterais sobre o material vegetal, o período
de pausa para manutenção e recuperação é de 1 mês.
Nos casos de impacto estrutural relevante com estragos
que obriguem a reparação da textura do solo, retanchas e
sementeiras, o período de manutenção obriga à suspensão
de eventos durante 6 meses.

7.11. Overload events – from 5 000 users:

(Estes prazos consideram que, durante o período de recuperação, as condições climatéricas são favoráveis à regeneração do material vegetal)

In addition to all the previously observed rules, the
maintenance rest period must be at least 2 weeks here.
Only parks with an area greater than 1 000 000 m2 support
events of this size, being limited to two per year.

Os promotores de eventos de carga elevada devem atestar a
sua idoneidade e competência para assumir a responsabilidade de disciplinar todos os trabalhos, obedecendo a boas
práticas que causem o mínimo de danos sobre a estrutura
do sítio. No material de divulgação dos eventos, devem ser
incluídas recomendações sobre sensibilidade da estrutura
da paisagem, a delicadeza do coberto vegetal e os comportamentos e formas de estar que se recomendam de modo a
não perturbar, não sujar e não estragar.

Whenever there is a risk between the event and the
proximity of the lakes, the organizers are responsible for
providing the installation of a protective fence around the
lake, placed at a distance of 5m from its banks. Another
solution may be applied when the promoters guarantee
adequate risk control for users of the park and explicitly
accept all responsibility for any accident resulting from
the proximity of the event space to the lake.

7.11. Eventos de sobrecarga – a partir de 5 000 utilizadores:

Para além de todas a regras anteriormente observadas, o
período de repouso para manutenção deve ser aqui de, pelo
menos, 2 semanas.
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Apenas os parques com área superior a 1 000 000 m2
suportam eventos desta dimensão ficando limitados a dois
por ano.

7.12. Events with the presence of animals

The rules described here are general and do not dispense
with a case-by-case and more detailed assessment, depending on the specific programme of the respective event.

Sempre que exista risco na relação entre o evento e a proximidade dos lagos, compete aos organizadores providenciar
a instalação de uma vedação de proteção em torno do lago,
colocada a uma distância de 5 m das suas margens. Poderá
ser aplicada outra solução quando os promotores garantam
um adequado controlo do risco para os utentes do parque e
assumam, de forma explícita, toda a responsabilidade sobre
qualquer acidente resultante da proximidade do espaço do
evento ao lago.

All events that include the involvement of animals must
be analysed involving the veterinary and public health
services. They must have a very exceptional and rare
character. In the programming of events with animals, all
the rules of welfare of the animal species in question must
be respected, and the safety of people and goods must be
safeguarded. Cleaning operations and actions to clarify and
raise awareness about behaviours should be strengthened
here compared to events without animals.

7.12. Eventos com presença de animais

As regras aqui descritas são gerais não dispensando uma
apreciação casuística e mais detalhada, em função do programa específico do respetivo evento.
Todos os eventos que incluam a presença de animais devem
ser analisados envolvendo os serviços de veterinária e saúde
pública. Devem ter um carácter muito excecional e raro.
Na programação de eventos com animais, devem ser respeitadas todas as regras do bem-estar da espécie animal
em causa, assim como deve ser salvaguardada a segurança
de pessoas e bens. As operações de limpeza e as ações de
esclarecimento e sensibilização sobre os comportamentos
devem ser, aqui, reforçadas em comparação com os eventos
sem animais.
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Um parque urbano é um sistema frágil, sensível ao crescimento da vegetação, sincrónico com o ciclo
das estações, vulnerável aos factores climatéricos e em permanente transformação conduzida pelos
trabalhos de manutenção.
Levar o parque à sua maturidade paisagística e assegurar uma manutenção fiel às ideias originárias
plasmadas na base projectual e na execução da obra, é uma tarefa desafiante e exigente tratada nesta
publicação que vem na sequência do livro «Parque da Cidade do Porto – ideia e paisagem» editado em
2006 e dá continuidade à formação de um acervo de conhecimentos sobre Arquitectura Paisagista que
se desenvolvem e aprofundam nos Serviços competentes da Câmara Municipal do Porto.
A manutenção do parque transcende as tarefas rotinadas de limpeza e de jardinagem ao assumir, de
forma sistemática e permanente, a observação e interpretação crítica das paisagens, avaliando as alterações à luz de padrões estéticos pré-definidos na concepção do parque. A questão estética interpela-se ao procurar «o bem» na composição da paisagem entendido literalmente como o que é salutar e
gratificante para as pessoas que demandam o parque, proporcionando-lhes momentos de bem-estar.

An urban park is a fragile system, sensitive to the growth of vegetation, synchronous with the cycle of the
seasons, vulnerable to climatic factors and in permanent transformation driven by maintenance work.
Bringing the park to its landscape maturity and ensuring a faithful maintenance of the original ideas
reflected in the project basis and in the execution of the work, is a challenging and demanding task dealt
with in this publication that follows the book “Parque da Cidade do Porto - idea and landscape ”Published
in 2006 and continues the formation of a collection of knowledge about Landscape Architecture that
are developed and deepened in the competent Services of the Porto City Council.
Park maintenance transcends routine cleaning and gardening tasks by systematically and permanently
taking on the critical observation and interpretation of landscapes, assessing changes in the light of
predefined aesthetic standards in the design of the park. The aesthetic question is challenged when
looking for “the good” in the composition of the landscape, understood literally as what is healthy and
rewarding for the people who demand the park, providing them with moments of well-being.

