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Resumo da comunicação:

A comunicação foca-se nos desafios que as características, em particular as condicionantes de cada lugar, representam
no projecto de arquitectura paisagista, e o quanto constituem motores de criatividade, quer ao nível das estratégias
globais, quer das soluções de pormenor, e da procura dos caminhos para a sua sustentabilidade. 

A abordagem ao projecto da arquitectura paisagista que considera à partida as aptidões e recursos de cada lugar como
essenciais  à procura de soluções sustentáveis  é referida recorrendo a exemplos de parques públicos no contexto
português. A apresentação do Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo (Tagus Linear Park) pretende trazer para
esta discussão a função crucial  que as condicionantes e pré-existências de cada lugar podem ter neste processo,
conduzindo as soluções inovadoras sob o ponto de vista da estética, dos usos e da gestão da paisagem.

Um território  complexo confinante  com o rio Tejo,  com áreas industriais  abandonadas,  zonas agrícolas  e espaços
naturais,  inacessível  à até há pouco tempo às comunidades urbanas mais próximas pela existência de sucessivas



barreiras, foi transformado num espaço democrático: Um parque público, que liga as zonas urbanas adjacentes de
Alverca, Forte da Casa e Sª Iria da Azóia ao rio e ao seu estuário, e que concentra um conjunto de valências muito
diversificado.

A estratégia  global,  ancorada  em  princípios  de  sustentabilidade,  orientou  a  formalização  do  parque  e  dos  seus
diferentes  espaços.  A  inclusão  de  usos  anteriores,  nomeadamente  a  comunidade  de  pescadores,  é  também
apresentada  como  factor  diferenciador,  conducente  a  uma  unidade  de  recreio  relativamente  periférica,  mas  bem
vigiada. Apresentam-se soluções de pormenor que permitiram a instalação da estrutura verde e dos equipamentos de
recreio, com custos de construção reduzidos, e baixa manutenção, promovendo-se a utilização de materiais reciclados,
como  é  o  caso  dos  contentores  marítimos  nos  edifícios  de  apoio,  e  a  instalação  de  módulos  fotovoltaicos  para
iluminação pública.

Ao longo de uma área de 15ha, que integra 6 km de trilhos pedonais e cicláveis, proporcionam-se condições de recreio
passivo e activo que aproveitam plenamente o mosaico paisagístico único existente, do qual resulta a especificidade
identitária deste Parque.
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