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O ENSINO DA ARQUITETURA PAISAGISTA EM 
PORTUGAL NASCEU NO  INSTITUTO SUPERIOR 
DE AGRONOMIA EM LISBOA.

O INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA (ISA) da 
Universidade de Lisboa é, em Portugal, a maior e mais 
qualificada escola de graduação e pós-graduação em 
Ciências Agrárias, sendo o seu know-how reconhecido 
nacional e internacionalmente.

Herdeiro do Instituto Agrícola de Lisboa criado em 1852, 
o ISA foi fundado com a implantação da República.    
Hoje está integrado na Universidade de Lisboa desde 
2013, tendo feito parte da Universidade Técnica de Lisboa 
desde 1930. 

Tem atualmente cerca de 1500 alunos nos 3 ciclos de 
ensino e conta com 116 docentes e 47 investigadores.

Localizado no coração de Lisboa, na Tapada da Ajuda -
Parque Botânico e Ambiental com cerca de 100 hectares, 
de reconhecido interesse - é também um local com 
diferentes equipamentos,  entre os quais se destaca o 
Jardim Botânico da Ajuda.
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A ARQUITETURA PAISAGISTA NO ISA
É O 4º CURSO DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO
MAIS ANTIGO DA EUROPA.

https://80anosap.isa.ulisboa.pt/

O ensino universitário da Arquitetura Paisagista na 
Europa  iniciou-se em 1919 na Noruega. O Curso Livre de 
Arquitetura Paisagista foi o 4ºcurso criado em 1942, 
depois de Berlim (1929) e Reading, Reino Unido (1932).

Francisco Caldeira Cabral (1908-1992) é o fundador. 
Obteve o diploma em Berlim em 1940 e começou por 
criar um Curso experimental no ISA para logo de 
seguida iniciar o Curso Livre que iria ser extinto 39 anos 
mais tarde para dar lugar à licenciatura. 

Manuel Sousa da Camara, discípulo de Caldeira Cabral,  
(1929 - 1992) foi o mentor desta transformação, no pós 
25 de abril.
Com o processo de Bolonha, em 2008, o ISA passou a 
oferecer uma licenciatura e um mestrado, para além de 
um  programa doutoral e, em 2009, o Programa Doutoral 
em Arquitetura Paisagista e Ecologia Urbana, programa 
LINK em associação com as universidades do Porto e de 
Coimbra.
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O ISA está localizado na Tapada da 
Ajuda, em Lisboa, desde 1917, inserido 
no Parque Botânico e Ambiental com 

cerca de 100 ha



A ARQUITETURA PAISAGISTA. 
UMA PROFISSÃO MILENAR NA FRONTEIRA 
DOS DESAFIOS DA SOCIEDADE DE HOJE.

A Arquitetura Paisagista desenvolve competências no 
âmbito do projeto, do planeamento e gestão da paisagem 
com base em  princípios ecológicos, sociais, económicos e 
estéticos.

Os arquitetos paisagistas trabalham com as  leis da natureza 
para o bem estar, a saúde humana, a qualidade de vida e 
do ambiente, cuidam dos espaços naturais e construídos, do 
cultivo e do lazer, otimizam os recursos existentes, atendem 
aos princípios da economia circular, praticam  soluções 
adaptativas às alterações climáticas, protegem e 
conservam o património no entendimento concertado do 
binómio naturaxcultura e assumem a sustentabilidade dos 
ecossistemas naturais e humanos procurando perpetuar 

conhecimentos e práticas ancestrais em articulação com  a 
tecnologia de ponta.

Do jardim privado ao espaço público urbano, dos parques 
públicos às infraestruturas verdes municipais, metropolitanas 
e regionais ou aos instrumentos de gestão territorial, da 
conservação da biodiversidade à gestão das espécies 
invasoras, da conservação e gestão dos  jardins históricos às 
paisagens culturais, da remediação de disfunções 
ambientais  à avaliação de impactes ambientais, a 
Arquitetura Paisagista tem sabido manter-se na vanguarda 
da defesa do ambiente e promoção do desenvolvimento 
sustentável. 
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As Jornadas 80 anos de Arquitetura Paisagista pretendem 
celebrar oito décadas de Ensino de Arquitetura Paisagista
em Portugal e divulgar o ensino e a prática profissional da 
Arquitetura Paisagista como uma das primeiras profissões a 
aplicar os princípios da Ecologia à sua pratica profissional. 

As comemorações têm como acontecimento central e 
congregador as JORNADAS DE ARQUITETURA PAISAGISTA 80 
ANOS DE ENSINO NO ISA com início do ano letivo de 2022-
2023. 

A programação das Comemorações inclui a CONFERÊNCIA
(80 ANOS DO ENSINO DA ARQUITETURA PAISAGISTA: Um Ensino 
de Vanguarda para uma Prática Pioneira de 
Sustentabilidade), a EXPOSIÇÃO (80 ANOS DE ENSINO DA 
ARQUITETURA PAISAGISTA NO ISA: Arte e Ecologia) itinerante 
pelas Faculdades que lecionam a Arquitetura Paisagista, a 
INAUGURAÇÃO DE UMA ALAMEDA na Tapada da Ajuda em 
homenagem ao fundador da Arquitetura Paisagista em 
Portugal, o Professor Francisco Caldeira Cabral, culminando 
com a PUBLICAÇÃO CIENTIFICA (RESEARCH IN LANDSCAPE 
ARCHITECTURE: Celebrating 80 years of Landscape 
Architecture Education in Portugal) celebrando os 80 Anos e o 
legado.

PROGRAMA DAS COMEMORAÇÕES
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As comemorações tomam como referência dois docentes do Instituto 
Superior de Agronomia de  Arquitetura Paisagista FRANCISCO CALDEIRA 
CABRAL (1908-1992), fundador do Curso Livre de Arquitetura Paisagista e 
docente entre 1942-1974 e MANUEL SOUSA DA CÂMARA (1929-1992), 
coordenador do Curso Livre no pós 25 de abril e responsável pela 
constituição criação da licenciatura de arquitetura paisagista no ISA em 
1981 e pioneiro da introdução no ensino da informática aplicada ao 
projeto e ordenamento (1976-1988).

Francisco
Caldeira Cabral

Manuel
Sousa da Câmara

OS FUNDADORES
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A Sala de Atos é um anfiteatro com 
capacidade para 100 pessoas, podendo ser 

utilizado para pequenas palestras ou 
seminários.



CONFERÊNCIA 80 ANOS DO ENSINO
DA ARQUITETURA PAISAGISTA

‘UM ENSINO DE VANGUARDA PARA UMA PRÁTICA PIONEIRA DE SUSTENTABILIDADE’
30 de setembro 2022 – Sala de Atos
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Vai realizar-se a 30 de setembro de 2022, na Sala de Atos 
do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de 
Lisboa, uma conferência que decorrerá em formato 
hibrido (presencial e online).

No painel de oradores contamos com personalidades da 
área da arquitetura paisagista de diversos países, como 
Alemanha, Áustria, Estados Unidos da América e Portugal, 
focando-se o tema na evolução do ensino da Arquitetura 
Paisagista debatendo temáticas da atualidade ligadas 
às questões do ambiente e das alterações climáticas.

Francisco Caldeira Cabral e Manuel Sousa da Câmara 
são figuras determinantes no ensino da Arquitetura 
Paisagista em Portugal respetivamente entre 1940-1975 e 
1976-1986. 

Após a sessão de encerramento dos trabalhos, realizar-se-
á um jantar de homenagem no Jardim Botânico da 
Ajuda.

https://80anosap.isa.ulisboa.pt/

CONFERÊNCIA 80 ANOS
DO ENSINO DA ARQUITETURA PAISAGISTA
EM PORTUGAL
UM ENSINO DE VANGUARDA PARA UMA PRÁTICA PIONEIRA DE SUSTENTABILIDADE
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CONFERÊNCIA 80 ANOS
DO ENSINO DA ARQUITETURA PAISAGISTA
EM PORTUGAL
UM ENSINO DE VANGUARDA PARA UMA PRÁTICA PIONEIRA DE SUSTENTABILIDADE

  

PROGRAMA
6ª FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2022
Sala de Atos do Instituto Superior de Agronomia

09H00 - Receção
09h30 - Evocação de Francisco Caldeira Cabral

Teresa Andresen
10H30 - A HISTÓRIA DO ENSINO DA ARQ. PAISAGISTA NOS EUA 
Orador convidado: Carl Steinitz
11H10 - A HISTÓRIA DO ENSINO DA ARQ. PAISAGISTA NA EUROPA 
Orador convidado Richard Stiles
11H50 - TEACHING HISTORY IN LANDSCAPE SCHOOLS Orador 
Orador convidado: James Westcoat
12H20 - LANDSCAPE ARCHITECTURE ARCHIVES 
Oradora convidada: Lilli Wilska

13H00 ALMOÇO

14H30 - Evocação de Manuel Sousa da Camara
Cristina Castel-Branco e João Nunes

15h30 – L.A. AND ECOLOGY
Orador convidado: Paulo Farinha Marques
16h00 – L.A. AND CLIMATE CHANGE
Orador convidado: Norbert Kuhn
17h00 – L.A. AND TECHNOLOGY
Orador convidado: José Lameiras
18h00 - Encerramento

19h30 Jantar de homenagem no Jardim Botânico da Ajuda.
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Ex-libris do Instituto Superior de Agronomia, este 
palácio de estrutura em ferro e vidro foi projectado

pelo Arquiteto Luís Caetano de Ávila para a 3ª 
Exposição Agrícola de Lisboa, em 1884.



EXPOSIÇÃO 80 ANOS DE ENSINO
DA ARQUITETURA PAISAGISTA NO ISA

‘ARTE e ECOLOGIA’
1 a 11 de outubro 2022 – Pavilhão de Exposições ,Tapada da Ajuda, Lisboa
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O pavilhão de exposições irá receber, entre 
1 e 11 de Outubro de 2022, uma exposição dedicada a 

Francisco Caldeira Cabral e a Manuel Sousa da 
Câmara, grandes percursores da ARQUITECTURA 

PAISAGISTA no nosso país e que terá uma parte 
itinerante (entre outubro a dezembro de 2022) pelas 

outras quatro universidades de Ensino e Investigação em 
arquitetura paisagista (Universidade de Évora, 

Universidade do Algarve, Universidade de Trás-os-Montes 

e Universidade do Porto).
Haverá igualmente lugar a uma mostra de trabalhos de 

arquitetura paisagista dos cursos de licenciatura, 
mestrado e doutoramento de alunos de várias gerações 

responsáveis pela continuação da profissão, cada vez 
mais relevante nos dias de hoje, contribuindo para uma 

sociedade mais sustentável e com forte ligação à 
Natureza.

https://80anosap.isa.ulisboa.pt/

EXPOSIÇÃO 80 ANOS DO ENSINO
DA ARQUITETURA PAISAGISTA NO ISA
ARTE E ECOLOGIA
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• No reconhecimento do interesse da Sustentabilidade e Ecologia, valores intrinsecamente ligados à Arquitetura Paisagista

• Na sensibilização para a problemática das alterações climáticas e da resiliência urbana

• Na tendência para um estilo de via ao ar livre e em comunhão com a natureza 

• No desenho e na articulação das leis da ecologia para a qualificação do espaço publico 

• 5 Universidades dedicadas ao ensino e investigação em Arquitetura Paisagista em Portugal

• Cerca de 3.000 alunos formados nos últimos 80 anos de Ensino com um crescimento exponencial nos dias de hoje

• Crescente interesse dos Media pela Arquitetura Paisagista

• Interesse pelo segmento de personalidades de prestigio, influência e imagem aos mais diversos níveis 

• Disciplina reconhecida Internacionalmente como peça fundamental para o estudo, desenho e construção da Paisagem

• Responsabilidade Social

COMEMORAÇÕES DOS 80 ANOS
UMA INICIATIVA SUPORTADA:
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