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Gosto tanto desta  fotografia. O chão  com folhas caídas, sem relvas , o muro, fundo do palco, coberto de hera. Toda  a 
vegetação envolvendo a personagem  ( Lourdes de  Castro) 



A  ilha  deixara  de ser apenas  bosque , para  ser  bosque , horta e  jardim in   Ferreira de  Castro, Eternidade, Lisboa, 1977 
pp.196-197 



Fotografia recolhida no livro "Arquitectura Popular da Madeira", pág. 323, Vítor Mestre, Editora Argumentum 
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A fazenda, a vindima, a apanha da cana-de-açúcar, o jardim. Eu acrescentava: como a palmeira cresceu! Havia um 
arçaleiro, muitos muitos mangueiros, um poio inteiro, um cardeal vermelho vivo e outro com as pétalas bem recortadas da 
flor que pendia, uma goiabeira, uma árvore que dava flores cor-de-rosa, adorava metê-las na boca, sabiam a papel de 
seda…  Uma anoneira tão grande como uma casa, boninas à sombra no caminho até o palheiro atraindo os besouros ao fim 
da tarde, um ligustro ao pé do muro, mioporos para proteger do vento de sudoeste; a figueira – bêberas brancas com mel no 
bico – perto do pombal, a alfarrobeira ao pé do portão da entrada, pitangas das pretas, um jacarandá, jasmin, gaitinhas no 
xadrez, que se enchiam de flores alaranjadas pelo Natal. E a canforeira! Enorme, plantada pelo Tio Luiz. 



A   raiz da paisagem foi cortada 

Tudo flutua ausente e dividido 

Tudo  flutua  sem nome e sem ruído. 

          

       Sophia  de Mello Breyner Andresen 







Il serait nécessaire de comprendre, et 
probablement ce jour est-il proche, ce qui  
manque avant tout à nos grands villes: 
des lieux de silence, spacieux et fort 
étendus, destinés à la méditation, porvous   
de hautes  et de longues galeries pour les 
intempéries et  le trop ardent soleil, où ne 
pénètre nulle rumeur de voitures ni de 
crieurs, et  où  une  bienséance plus subtil 
interdirait même au prêtre l’oraison à voix 
haute: des  édifices et des jardins qui dans 
leur  ensemble exprimeraient la  sublimité 
de la réflexion et de la vie à l’écart .(…) 
Notre désir  serait  de nous voir  nous- 
même traduits dans la pierre et dans  la 
plante, de nous promener au dedans  de 
nous même, Lorsque nous irions  de-ci  de-
lá dans ces galeries et dans ces jardins  

 

in  NIETZCHE,  Le Gai  Savoir IV, 280, Gallimard, 1969 







Romãs 

 

Não deixaremos o jardim  morrer de sede. 

Mali  asperge  com um pouco d’água as plantas. 

Como quem rega? Como quem reza 

 

Cada vaso  recebe cinco ou seis gotas d’água  

e mais o  amor de Mali, um  amor moreno, sério 

De turbante branco. 

 

Não  deixaremos o jardim morrer de sede. 

Tudo  já está calcinado. Pedra, cinza, areia. 

Mali  sacode a água  dos dedos: 

Sementes de vidro  ao sol. 

 

As plantas são magras como donzelas 

E assim gentis. 

 

E duas pequenas romãs amadurecem,  

Rosa e marfim, 

Num  casto vestido  de folhas foscas . 

 
                                                            Cecília Meireles  

                                              Poemas Escritos na Índia  







Our vision for the project is one that captures the essence of the Islamic garden and translates it into an expression that 
reflects its context and contemporary age. Embracing the five senses as the means to reach the soul, every space and 
garden are imbued with the delicate sensations that we seem to have lost in this fast-paced era. The ephemeral and the 
eternal are both essential to our composition of spaces. Shadows, light, petals, leaves and water in motion are 
complemented by the solidity and purity of created forms. All is not at once apparent; the garden reveals itself slowly to the 
visitor, who experiences hidden aspects with serendipity, a sort of search for the contemporary garden of paradise.  
 Vladimir Djurovic, agakhan museum Toronto  



 
 

Stone Edge Farm, Sonoma, CA    
 ASLA 2009 Professional Awards Jury- Andrea Cochran  - Landscape Architecture –San Francisco, CA  

 



 
 

 

Stone Edge Farm  

 

"Captivating. The environmental efforts 

are quietly done and done well. It's very 

difficult to achieve this sense of 

minimalism and the landscape architect 

has set a standard with this level of 

execution." 



Jardim de cobertura  no Fairmont Royal York Toronto... 





Impressionismo 
 

No jardim de Monet, em giverny, os nenúfares 
são uma ilusão de óptica para os americanos. A 
casa 
de Monet, reconstruída para os turistas, é um  
centro 
comercial onde se compram reproduções dos 
nenúfares.E os nenúfares das reproduções 
estendem-se pelos lenços com  que as 
americanas 
enfeitam as costas e pelas gravatas que os  
americanos põem ao pescoço. Os nenúfares 
de  Monet, nos  lenços e nas  gravatas que se  
ompram  em giverny, não servem para  fazer 
cantar as rãs, à noite, no jardim de giverny; 
mas uma ilusão  de óptica passeia pelas ruas, 
à volta da casa  de Monet, quando os 
americanos 
e as americanas, com as  de Monet 
nos lenços e nas gravatas, se transformam 
em grandes nenúfares ambulantes, inundando 
as ruas de giverny em grandes  saltos de rãs. 
       
 Nuno Júdice   in Geometria  Variável  p.57 

 


