
 

 
 
 
 
 
       

80 ANOS DE ENSINO DE ARQUITETURA PAISAGISTA 

 
Início das Comemorações com a presença 

do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Eng. Carlos Moedas 

 
No dia 13 de Julho de 2022, às 18h00, o descerrar da lápide que inscreve o projeto do anfiteatro como 
obra do fundador da profissão Francisco Caldeira Cabral dará inicio às Comemorações dos 80 anos de 
ensino de Arquitetura Paisagista em Portugal. 
 
Comissariado pela Prof. Cristina Castel-Branco, arquiteta paisagista formada no ISA, e organizada pelos 
muitos discípulos e seguidores do primeiro arquiteto paisagista e mestre fundador da profissão, 
Francisco Caldeira Cabral, este evento irá contar com a presença do Senhor Presidente da Camara 
Municipal de Lisboa, Eng. Carlos Moedas e marcará o arranque das Jornadas que irão ter lugar ao longo 
do ano lectivo de 2022/2023. 

Esta iniciativa tem como acontecimento congregador as JORNADAS DE ARQUITETURA PAISAGISTA 80 
ANOS DE ENSINO NO ISA durante o ano letivo de 2022-2023 e a programação inclui uma CONFERÊNCIA 
no ISA a 30 de setembro e uma EXPOSIÇÃO no pavilhão da TAPADA DA AJUDA de 1 a 11 de Outubro, 
que depois fará itinerância pelas Faculdades que lecionam a Arquitetura Paisagista, no Porto, em Vila 
Real, em Évora e no Algarve. 
 
As comemorações dos 80 anos de ensino de Arquitetura Paisagista em Portugal têm o Alto Patrocínio 
de Sua Excelência o Presidente da República e 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 da 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). 
 
A INAUGURAÇÃO DE UMA ALAMEDA com o nome de Francisco Caldeira Cabral na Tapada da Ajuda e a 
edição de uma PUBLICAÇÃO CIENTIFICA celebram o legado de uma profissão pioneira na defesa do 
Ambiente, nas políticas de Conservação da Natureza e na pratica sustentável da colaboração com os 
processos naturais. 
 
As jornadas juntam professores e alunos desta profissão para marcar a efeméride que em 2022 se 
completa e para divulgar o ensino e a prática profissional da Arquitetura Paisagista como uma das 
primeiras profissões a utilizar os princípios da Ecologia na sua prática profissional. 



 

 
 
 
 
 
 
As comemorações contam ainda com o patrocínio da Universidade de Lisboa e do Instituto Superior de 
Agronomia, com a participação das Universidades do Porto, Universidade de Évora, Universidade do 
Algarve, Universidade de Trás-os-Montes, a Câmara Municipal de Lisboa e igualmente com os apoios 
das empresas APAP, CHAIA, CIAUD, ACB Paisagem, PROAP, AMBISIG, SOCARTO, Fundação Serra 
Henriques,  ArqPais, Gabinete Caldeira Cabral e Elsa Severino, Cerejeiro - Arquitetura Paisagista, Horto 
do Campo Grande, ESCA-LA. 
 

13 de Julho às 18h00 NA TAPADA DA AJUDA 

Anfiteatro Francisco Caldeira Cabral – ISA Instituto Superior de Agronomia 

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

 

 

 

 

 


