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Tributo a Gonçalo Ribeiro Telles 
 
A pedido do Professor Fernando Estácio, o Professor Gonçalo Ribeiro Teles veio para o Instituto Superior de 
Agronomia, dirigir a Secção Autónoma de Arquitetura Paisagista em 1987/88 permitindo que a licenciatura se 
mantivesse nos moldes de ensino que incluía cadeiras científicas de Engenharia Agronómica e Silvícola e as 
específicas de preparação estética e projetual de Arquitetura Paisagista. Ribeiro Telles acumulou 
corajosamente assim a direção dos dois cursos de Arq. Paisagista existentes: o da Universidade de Évora e o do 
Instituto Superior de Agronomia  em Lisboa, durante alguns anos até que houvesse um doutorado nesta área. 
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O Professor Ribeiro Telles consolidou a Secção Autónoma de Arquitetura Paisagista no ISA garantindo o ensino 
através da abertura de concursos para mais professores, abrindo a investigação para a criação do Centro de 
Estudos Francisco Caldeira Cabral e instituindo em 1991 o doutoramento em Arquitetura  Paisagista. 
 
A minha gratidão ao Professor Gonçalo Ribeiro Telles é grande pois tanto eu como três colegas da minha 
geração, docentes que leccionamos no ISA  respondemos a um desses concursos abertos, fomos selecionados 
e entrámos para o ISA no final dos anos 80 sob a sua direção. Foi também com o Professor Ribeiro Telles como 
orientador que defendi o meu doutoramento, o primeiro em Arquitetura Paisagista e sempre lhe agradecerei a 
flexibilidade e a abertura a um tema que trazia inovação e polémica, o qual me deixou explorar com liberdade. 
 
Também todos os portugueses lhe devem  agradecer a coragem da sua entrada na política onde operou o 
cruzamento dos saberes da Arquitetura Paisagista  polinizando objectivos políticos com novos conceitos:  
Ecologia, Ordenamento do território, Conservação da Natureza, Reserva Ecológica Nacional. Fê-lo,  bem antes 
de qualquer outro político, correndo na altura,  o risco dos grandes inovadores, de ser por isso ridicularizado. 
Estrategicamente colocado no púlpito que a política lhe ofereceu, foi o primeiro arauto nos anos 70 dos 
ensinamentos ecológicos, da importância de uma Natureza respeitada, do garante dos processos naturais na 
urbe, e sobretudo na cidade de Lisboa.  
 
A essência de Ribeiro Telles pela arte de construir jardins é, essa também, uma efusão humana de enorme 
alcance na qual Ribeiro Teles se distinguiu e pela qual recebeu em 2013 o maior galardão da profissão de 
Arquiteto Paisagista; o Prémio Sir Geoffrey Jellicoe da International Federation of Landscape Architects.   
 
O empenho pela profissão e a luta persistente que travou no século XX pela qualidade da paisagem e pelo 
equilíbrio do meio onde vivemos é um exemplo a seguir agora já generalizado a todos aqueles que no século 
XXI queiram encontrar na sua longa vida, inspiração para conservar a beleza das nossas paisagens.  
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