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Abertura

“Très souvent, les personnes qui ont
les plans les plus vastes, qui en ont le
plus, sont celles qui font le moins.
Dieu veuille qu’il n’en soit pas ainsi
pour moi! Je saurai me contenter de
peu mais, souvent, une chose petite
en apparence peut devenir la cause
d’une grande chose.”
Excerto de uma carta da Rainha Dona Estefânia (1837-1859, Rainha de Portugal por casamento com o Rei Dom Pedro V) para sua mãe - Princesa Josefina de Baden, a viver no
Palácio Jägerhof, em Düsseldorf -, escrita a partir de Mafra, no dia 30 de Março de 1859,
mostrando desta forma a sua preocupação pelo estado geral de abandono da agricultura
em Portugal, do pouco desenvolvimento das suas capacidades e potencialidades e da
miséria para ela muito chocante dos camponeses de Mafra. Referiu-se de seguida a um
possível contributo de competentes agricultores alemães, com conhecimento e capacidade para poderem alterar esse estado de coisas.
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à Marinha de Portugal, a minha homenagem

O

texto íntimo em forma epistolar da Rainha Dona Estefânia para sua
mãe, como um desabafo e a revelar uma enorme impaciência, não foi
concerteza pensado para que 160 anos mais tarde fosse publicado por
mim, invocando a legitimidade da coincidência de eu viver, conhecer e amar, ambas as
cidades, Lisboa e Düsseldorf. Mas é sobretudo um texto ainda muito valioso para os nossos dias, não só pela sua sinceridade e genuinidade que respira, mas por nos levar a pensar sobre a forma como tratamos o nosso bem comum e, no final, a maneira como formos
capazes de responder a esta pergunta será a determinante para o nosso futuro. De facto, o
desinteresse geral a que muitas vezes assistimos sobre matérias de educação da natureza
e sobre o seu cuidado e preservação, até o desinteresse de dirigentes e a desafectação de
património nacional muito valioso, não parecem de todo ser uma premissa saudável para
a Cidadania actual em Portugal, tendo em vista um melhor futuro para todos nós. Não é
novidade que de uma forma geral, em Portugal, se tem convivido mal com a natureza.
Há de facto perguntas que não se colocam, mas ao serem-no têm mesmo de ser respondidas. A isso nos obriga a regra da cortesia, da elementar educação e também das boas
maneiras. Assim se passou com o Jardim do Palácio do Alfeite. Houve um pedido da
Marinha que não era esperado, mas ao ter sido formulado, teria de obter uma resposta.
A Cidadania – como a interpreto - traz consigo esta Iniciativa, este risco também, mas a
Marinha de Portugal e os seus mais de 700 anos de História devem merecer o meu mais
profundo entusiasmo. Se este mesmo desejo seja eventualmente desproporcionado, na sua
aparência, perante os meios, não poderia deixar de merecer, contudo, sempre, a melhor
das minhas atenções. Foi isso que fiz. Outros recusaram-se tout court a abordá-lo sequer,
escudados no medo, na conveniência, no conforto do préjugé, na sabedoria negacionista, mesmo sendo sua responsabilidade ajudar a fazê-lo, escondidos sempre nas inúmeras
e hipotéticas impossibilidades, ou justificados até na magnitude ambiciosa do projecto.
Talvez tenham toda a razão do mundo, reconheço-o humildemente, mas que me desculpem dizer-lhes agora, com orgulho, que porque a cada não obtive cem sim, que a Amizade
de tantos Amigos se cimentou ainda mais para que eu não me saisse mal desta aventura.
O meu muito Obrigado, a todos, aos que não quiseram e aos que me ajudaram a construir.
Enfim, deixando para trás definitivamente essas pessoas e mentalidades, convém ainda
dizer que de uma forma generosa abordei o assunto, procurando dar-lhe a dignidade merecida e se, porventura, o não correspondi plenamente, fico-me pela intenção de o ter tentado, porque com toda a minha energia e criatividade me dediquei e, por isso mesmo, a
mais não me poderei sentir obrigado. E que melhor homenagem podería hoje fazer a Dona
Estefânia que recordar a sua memória neste jardim à beira Tejo, fazendo votos que este
gesto seja afinal a tal Verdade que procuramos e a garantia de que preservando a sua
memória estamos também a cuidar do seu jardim, porque “ ... une chose petite en apparence peut devenir la cause d’une grande chose.”
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Almirante Mendes Calado
Almirante Macieira Fragoso

D

esde logo é importante mencionar que a iniciativa deste projecto teve
por origem a Marinha de Portugal, atendendo à realidade problemática dum palácio nobre – Palácio Real do Alfeite – estar envolvido
por um espaço abandonado, descuidado e decadente, por constrangimentos de natureza
puramente orçamental mas que possuía e tem um importante e significativo valor histórico e de representação, tendo em conta ser a actual Base Naval de Lisboa e residência da
Armada, como posto de Comando Operacional, e também um dos mais bonitos palácios
em Portugal, senão o mais bonito, à beira-rio.
Nos primeiros contactos entre mim e a Marinha, através do Comando da Base, tratou-se
sempre de procurar implementar financeiramente e depois concretizar materialmente um
plano de requalificação já elaborado através do Gabinete de Arquitectura Paisagista dos
Arquitectos Francisco Manuel Caldeira Cabral e Elsa Maria Matos Severino, na tradição
dos Jardins Históricos de Portugal.
Assim me foi formulado o pedido, na expectativa do mesmo ter ressonância positiva junto
de personalidades, empresários e até empresas da cidade de Düsseldorf, como patrocinadores únicos, envolvidos na minha Iniciativa Lisboa-Düsseldorf, através da qual procuro
aproximar as duas cidades aos mais diversos níveis. Circunstância, de facto, muito propícia, porque a mulher do nosso Rei D. Pedro V, Rainha Dona Estefânia de HohenzollernSigmaringen, ser proveniente de Düsseldorf e ser esta uma cidade à procura de plataformas inovadoras no campo das Relações Internacionais, para além da Rainha ser muito
estimada e todos os anos recordada pelos habitantes da sua querida cidade. Infelizmente
e tão simplesmente pelo facto de Lisboa não ter nenhum protocolo assinado com a cidade de Düsseldorf e nem sequer o querer, essa ideia acabou por ser posta de lado.
Deverá também ficar desde logo aqui registado que o período inicial destes procedimentos correspondeu ao mandato do Almirante Luís Macieira Fragoso, como Chefe do Estado
Maior da Armada, sendo Comandante da Base Naval de Lisboa e responsável pelo
Palácio e seus jardins, o Capitão de Mar-e-Guerra Pedro Proença Mendes, e como
Segundo Comandante Paulo Farinha Alves. Mais tarde foram os contactos alargados ao
Almirante Mendes Calado, como novo Chefe do Estado Maior da Armada.
Muito embora a proposta fosse razoável não me foi possível, em tempo oportuno, concretizar qualquer dos possíveis apoios externos que, per si, poderiam ser suficientes e
vocacionados à sua implementação.
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Almirante Mendes Calado e Almirante Macieira Fragoso

| 5|

Jardim do Alfeite pag 11 Janeir

21/01/2019

14:57

Página 6

Pedro Proença Mendes
Paulo Farinha Alves

O

tempo que decorreu entre o primeiro contacto com a Base, proporcionado pelo Comandante Semedo de Matos, até à inauguração do jardim
a 8 de Junho de 2018 e posteriormente até à cerimónia oficial de 25 de
Junho de 2018, duas personalidades da Marinha acompanharam comigo todo o percurso
da obra, respectivamente os Comandante Pedro Proença Mendes, 1° Comandante da Base
Naval de Lisboa, e Comandante Paulo Farinha Alves, 2° Comandante da Base. O convívio tantas vezes muito intenso mas sempre com elevada compreensão mútuas, deu para
revelar o valor da personalidade destes dois Marinheiros. Pedro Proença Mendes, como
um verdadeiro homem do mar, da vela e da tradição portuguesa, do comando de centenas
de marinheiros, um motivador por natureza com apurado sentido de oportunidade, como
velejador exímio, aliando um sentido de objectividade e de representação com a simbologia nacional, com a ironia e empenhos invulgares, até à glória de ter efectuado duas das
poucas viagens da Sagres à volta do mundo. Paulo Farinha Alves, pelo seu lado, com uma
elevada capacidade de se movimentar em ambientes muito reduzidos, com constrangimentos especiais e dependentes da certeza do comando em cenários muito tecnológicos –
afinal trata-se de um especialista de submarinos – mas que é um apaixonado por drones,
sendo dele, por ironia e pelo contraste, todas as fotos aéreas deste boletim. O risco sempre inerente a um processo de trabalho conjunto num local que é património nacional só
poderia ser diminuído perante a franqueza e confiança mútuas e entre todos. É épica e fica
para os anais deste trabalho, a forma como Pedro Proença Mendes reagia a qualquer
sugestão, como quando respondeu dizendo na altura que “ ... o que a Marinha necessitava era de um jardim e não de placas comemorativas”. A forma de delegar o Comando também lhe é peculiar, confiando plenamente na estrutura de comando delineada, o que gera
afinidades e correspondências extremamente positivas em todo o processo de trabalho,
quer seja no mar-alto ou até em terra. Em suma, Horizontaliza pela solidariedade a
Verticalidade do Comando. Evidentemente que estando eu na posse destes elementos,
sabia que a Marinha era um parceiro contínuo e não somente um destino passageiro, sim
uma oportunidade de um ombro-a-ombro histórico de colaboração entre a sociedade civil
e um corpo com regras muito próprias num espaço militar restricto e reservado.
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Letter of Intention

A

oportunidade do III Colóquio Lisboa-Düsseldorf ter tido lugar em
Lisboa, entre 15 e 17 de Outubro de 2017, pareceu-me uma oportunidade excelente, tendo por mim sido sugerido e pela Marinha
aceite, que se deveria finalmente concretizar a assinatura a 16 de Outubro de 2017 de uma
“Carta de Intenções”. A presença em Lisboa do Oberbürgermeister da Cidade de
Düsseldorf, Thomas Geisel, importa que se diga, foi meramente testemunhal e não houve
qualquer acordo prévio, nem mesmo posterior, de envolvimento das estruturas ambientais
da cidade de Düsseldorf nesta iniciativa, nem apoios financeiros de qualquer outra entidade fora da Iniciativa de Cidadania. Este documento – Letter of Intentions - foi assinado a 16 de Outubro de 2017 por mim e pela Marinha de Portugal, representada pelo
Comandante Pedro Proença Mendes, sendo-me nela “atribuídos poderes de procurar, por
iniciativa própria e necessário equilíbrio, os melhores meios e os instrumentos necessários, capazes e suficientes de levar à concretização dos objectivos há muito aguardados”,
na presença também, como testemunha simbólica, do Almirante Mendes Calado, na altura Vice-Chefe do Estado Maior da Armada e actualmente Chefe do Estado Maior da
Armada. O meu desejo inicial – depois de frustado o de um financiamento integral por
parte de uma Fundação de Düsseldorf - recaiu na constituição, em tempo oportuno e futuro, de um Grupo Amigos do Jardim e do Parque do Alfeite (GAJPA) mas, atendendo à
realidade premente da inauguração a 8 de Junho de 2018 – Centenário da Base Naval de
Lisboa no Alfeite - , essa perspectiva colocava afinal alguns constrangimentos temporais
mui relevantes, imprevisíveis e quase inultrapassáveis para a sua concretização. Houve
desde logo muita urgência em conseguir encontrar um foco activo e concentrado de execução, entre o financiamento do equipamento por parte de privados e a implementação
cordenada e suplementar por parte dos Serviços Gerais da Base. Assim, o modelo de
financiamento encontrado foi integralmente do ponto de vista monetário suportado por
recursos privados de pessoas civis, complementados depois pela cedência por parte da
Marinha do seu pessoal e equipamento disponível. Nunca houve da minha parte qualquer
proposta de possível financiamento por empresas, nacionais ou estrangeiras, mantendo-se
como íntegra a regra de Compliance quanto a possíveis fornecedores da Marinha. Haverá
aqui que realçar que todo o processo de equipamentos e de algum pessoal externo especializado – quando não disponível na Base - foi suportado por Klaus Nagel e por mim,
muito maioritariamente e quase na íntegra, a que se seguiu, na fase final, a colocação de
relva pronta com outros apoios particulares e também da própria Marinha. A verba total
envolvida foi de 135.000 € até à data de 8 de Junho de 2018.
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Jardim do Palácio Real do Alfeite
Pedro Proença Mendes
Comandante de Mar e Guerra

O

Palácio Real do Alfeite, situado na Base Naval de Lisboa, é atualmente ocupado pelo Comando Naval da Marinha portuguesa. A sua história remonta ao reinado de D. Maria I. Foi o seu marido, D. Pedro III,
o responsável pela construção, em 1758, de uma primeira edificação com dignidade para
acolher a família Real. Mais tarde, em 1858 e antes do seu casamento com a Rainha D.
Estefânia, D. Pedro V mandou aumentar e restaurar a primitiva habitação, conferindo-lhe
a arquitetura que hoje nos apresenta. O Alfeite tornou-se, assim, à época, numa das 7
Quintas onde a família Real passava parte dos seus dias de Verão, beneficiando da frescura das suas áreas e da proximidade a Lisboa.
Ainda hoje, passados mais de 100 anos da sua edificação e após utilizações diversas dos
seus espaços, é possível verificar a beleza dos espaços que foram o seu salão de recepção
e a sua sala de jantar, observar a sua belíssima escadaria, toda em madeira trabalhada,
apreciar as inúmeras de obras de arte que adornam as paredes de alguns dos espaços e
usufruir do jardim histórico.
Este último, não inteiramente restaurado aquando da intervenção de 1858, apresenta algumas árvores de grande interesse patrimonial, tais como uma árvore-da-borracha-australiana e um coquito-do-Chile. Estas árvores centenárias, consideradas os maiores exemplares das respetivas espécies existentes em Portugal, adquirem, ainda, a relevância de
interesse público, por estarem implantados num jardim histórico, outrora propriedade da
Coroa e atualmente propriedade do Estado. Contudo, nos anos que se seguiram à implantação da República, em 1910, a manutenção do edificado e da zona agrícola foi, de alguma forma, descurada, até que em 1918 espaço foi atribuído à Marinha, nele vindo a nascer a Base Naval de Lisboa. No entanto, também a Marinha, em especial nos últimos
anos, decorrente da continuada diminuição dos recursos disponíveis, foi levada à inevitável necessidade de limitar a manutenção do jardim histórico do Palácio Real do Alfeite,
ao estritamente essencial. Atualmente, com vista à sua requalificação, simplificando o seu
traçado e tornando o seu coberto vegetal sustentável, a Marinha tem procurado parceiros
que detenham o conhecimento e os recursos que o permitam fazer, dando-lhe, dessa
forma, uma nova vida, recuperando a dignidade de outrora.
Pretende-se, finalmente, que o espaço, uma vez recuperado e requalificado, possa ser fruído por aqueles que visitam o Alfeite e aproveitado para eventos de representação relevantes da Marinha e dos seus parceiros, dessa forma, divulgando amplamente este valioso património histórico da Marinha e do País.
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1. Secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos da
Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcelos a passar revista às tropas em parada no dia da cerimónia Oficial dos
100 anos da Base Naval do Alfeite, 25 de Junho de 2018;
2. Almirante Mendes Calado; 3. Assinatura do documento para a Filatelia dos CTT; 4. Carlos Quintas, na companhia de Klaus Nagel, faz a entrega do Documento de
Entrega do Jardim do Palácio ao Comandante da base;
5. Carlos Quintas a discursar na presença do Almirante
Macieira Fragoso.
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O Palácio e o seu Jardim,
à sombra de árvores majestosas

A

qualificação do jardim como histórico, por parte dos Arquitectos
Francisco Manuel Caldeira Cabral e Elsa Maria Matos Severino
e o seu desenvolvimento paisagístico criava-me desde logo um
problema fundamental de manutenção no futuro ameaçando, num prazo mais ou menos
curto, tornar o investimento da reaqualificação como rapidamente obsoleto. isto pela profusão da natureza, através das mesmas restrições orçamentais que o tinham condenado no
passado.
A opinião de outros arquitectos de Düsseldorf, de se respeitar o jardim como se fosse um
Schlossgarten (Jardim de um palácio europeu) também me pareceu muito exagerado e
inadequado, por não corresponder aos desígnios do local como um centro efectivo do
Comando Naval da Marinha de Portugal, sem qualquer espírito recreativo, por isso.
O Palácio Real do Alfeite, ou Palácio do Alfeite, será por ventura o mais bonito e romântico palácio à beira-rio de Portugal, privilegiado com a sua vista de viés da cidade de
Lisboa, mas terá sempre de obedecer à regra da funcionalidade de um local militar.
O que implementei foi transformar o jardim, sem perder de vista o seu embelezamento
florístico progressivo, mantendo ao mesmo tempo o seu grande património de árvores –
essas sim, com elevado valor histórico - num prolongamento do poder de representação
do Palácio para o trabalho do quotidiano da Marinha e com os devidos cuidados com os
seus custos operacionais potenciais e futuros.
Um local que podesse ser utilizado em contínuo, afinal, durante todo o ano, aproveitando
aqueles magníficos dias solarengos que nos visitam no Outono, Inverno e Primavera, que
também tão do agrado são dos visitantes estrangeiros, constituíu o cerne das minhas
ideias.
Por isso resultou como natural a escolha de uma Calçada Portuguesa, central, embelezada por uma Rosa dos Ventos a envolver um pequeno lago, caindo a partir da escadaria que
serve o palácio até ao jardim, eliminando o inconveniente de ter contacto com a terra, prolongando-se até ao caminho central.
A introdução deste elemento deu de imediato uma nova luz e uma claridade a toda a
fachada, extraordinárias, abrindo uma nova luminosidade, muito mais intensa, sobre os
escuros e sombreados das árvores majestosas que o povoam.
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Plano definitivo # 3 privilegiou o traçado já existente nos caminhos, notório após a
limpeza do solo que evidenciava uma profunda compactação de terra já misturada com pedras pequenas.
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Planos provisórios #2 e #3 que foram desenvolvidos tendo em conta algumas ideias sobre um
palco e uma maior ou menor fragmentação do
terreno no sentido de se evitar custos, também
tendo em conta a hipótese de uma galeria de arte
de Düsseldorf assumir os custos da renovação e
posterior manutenção.
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Equipa da Marinha responsável pelo acompanhamento dos trabalhos do jardim, aqui sob a „figura
tutelar“ do Rei D. Carlos, no Salão Nobre do Palácio.
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16 de Outubro de 2017

Foto aérea efectuada pelo comandante Paulo Farinha Alves à data da assinatura da Carta de Intenções.
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25 de junho de 2018

Foto aérea efectuada pelo comandante Paulo Farinha Alves à data da cerimónia oficial.
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Ponto de partida
– situação do jardim em setembro de 2017

P

ara além das árvores imponentes e frondosas que o caracterizam ainda
hoje e constituem sem dúvida o seu ADN histórico permanente –
coqueiro da Índia, araucária, magnólias, figueira australiana – muito
mais não haveria a mencionar senão uma profusão de pequenas árvores – como camélias,
frésias, feias ou bonitas - com crescimentos desequilibrados, quase todas com caules
duplos a mostrarem que após a plantação ninguém mais se tinha interessado por
elas, pedras soltas a fazerem de muros ou canteiros, restos inoperacionais de sistemas de
rega obsoletos ou totalmente degradados com a tubagem furada com berbequim, em
suma, a evidenciar um caos e abandono total e com tendência a piorar. Parecia que
alguém ia escondendo o que hexistia de mau, com algo aparentemente melhor, mas que
só trazia o acumular de mais e mais lixo em todas as suas partes e variantes. A situação
evidente, sem eufemismo, era do maior desconforto para a Marinha, para o seu
Comando, mais ainda porque o palácio é frequentemente visitado por navios
estrangeiros ou por entidades ofi-ciais. As próprias janelas panorâmicas que se rasgam
amplas para o jardim, estavam obs-truídas com vasos com plantas secas e bafientas,
tentando esconder a brutal e inexorável realidade exterior. A natureza tomou o destino
nas suas mãos durante décadas e o resul-tado era uma pequena selva com aves em
excesso e entulho acumulado por quase todo o lado. Não se conseguia perceber sequer o
que havia, estava morto ou tinha ainda possibi-lidade de reanimação e viver. Pedras de
suporte, gruta, acessos, árvores mortas, era impe-rioso limpar, limpar, limpar, antes de
se poder decidir. O trauma tinha décadas, não de abandono total, mas de impotência
perante a força avassaladora da natureza que ditava inexoravelmente as suas leis: pois
quem tem um jardim deve cuidar dele e isso a cada hora, ou pelo menos por períodos
de tempo compatíveis com os ciclos da natureza. A pró-pria opção de nivelar o jardim
mantendo a sua geometria original com planos de verde, abrindo as perspectivas sobre o
os mais
fáceis níveis de manutenção e conjardim, era um anseio de limpeza e higiene, também
com
servação, para que a epidemia se não
venha a repetir. Um acto de coragem e de
energia, de higiene visual, que foi imperioso implementar. Esta energia estava imanente no Comando e também a sua extrema vontade de colaborar, o que só poderia
dar confiança para melhorar. Os poderes
que me tinham sido consagrados eram claros, uma enorme responsabilidade e apelo
ao bom senso, mas a esperança final, num
destino melhor, ainda mais evidente.
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Bernd Frommeyer
e os primeiros trabalhos no Jardim

O

s primeiros trabalhos de desmatização, corte de árvores e limpeza dos
solos foram dirigidos e executados por Bernd Frommeyer, jardineiro
de Düsseldorf, da empresa Garden Solutions com sede igualmente em
Lisboa, que a título gracioso apoiou os trabalhos do jardim, para o que frequentemente se
deslocou a Lisboa. Estas actividades decorreram entre Fevereiro e Abril de 2018. Foi
através de Bernd Frommeyer que se descobriram finalmente as geometrias dos
caminhos compactados já hexistentes no jardim e que posteriormente acabaram por ser
respeitados nos planos desenvolvidos. Houve aqui a necessidade em tentar manter os
caminhos pre-viamente desenhados por forma a facilitar a colocação dos separadores de
suporte da gra-vilha. Os losangos que envolvem as árvores, junto ao palácio, já
hexistiam igualmente.
O segundo trabalho de Bernd Frommeyer consistiu na limpeza das árvores, que executou
pessoalmente, como das tílias e magnólias, e coordenou com os Serviços Gerais da Base
a eliminação progressiva de espécies invasivas prejudiciais, cujo porte evidenciava alguma lacuna de crescimento, quando não ausentes de qualquer beleza. Todo o processo de
desbaste foi concentrado na obtenção de perspectivas visuais prolongadas até aos campos
envolventes e, sobretudo, na busca de muita luminosidade, como se estivéssemos diante
de uma pintura de John Constable, pintor romântico.
O terceiro contributo e também muito relevante de Bernd Frommeyer foi a sua colaboração com os Serviços Gerais da Base Naval de Lisboa, no desenho de todo o plano de rega,
área da sua especialidade, por forma a que toda a área fosse abrangida por rega por aspersão com elevada qualidade de materiais e pressão.
A rega gota a gota, embora prevista em alguns locais, acabou por não se concretizar,
tendo-se optado por aguardar pela implementação futura das flores e plantas.
Este tema continua a merecer-me algumas reservas porque a colocação descontrolada de
tubos pelos jardins tem sempre desvantagens estéticas evidentes e também de ineficácia
comprovada, bastando ver como a maioria dos jardins de Lisboa, ou outros, estão actualmente descarnados de plantas deixando em evidência o absurdo de tudos inúteis e feios.
De forma geral, o contributo de Bernd Frommeyer para o jardim foi decisivo na medida
em que se preparou com o gradualismo necessário o processo de rega e se encontraram
as linhas geométricas que viriam a servir para os canteiros de relva e a geometria definitiva do jardim, dando ao projecto o cosmopolitanismo que merece.
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Bernd Frommeyer e Carlos Quintas no Palácio do Alfeite

John Constable (1776-1837)
- Ramsey Richard Reinagle Pintor paisagista romântico inglês da Escola Inglesa

| 21|

Jardim do Alfeite pag 11 Janeir

21/01/2019

14:59

Página 22

| 22|

Jardim do Alfeite pag 11 Janeir

21/01/2019

14:59

Página 23

| 23|

Jardim do Alfeite pag 11 Janeir

21/01/2019

14:59

Página 24

Calçada Portuguesa

J
J

ardim francês, Jardim inglês: em termos de opções, o jardim está dividido em duas partes, através da linha de candeeiros que o atravessa.
Duas propostas visuais muito distintas que no futuro serão reforçadas.
Uma mais clara, francesa, próxima do palácio, até ao muro do lado da Messe de Oficiais.
A outra parte, mais selvagem, dispersa e envolvente, sendo por assim dizer, a parte inglesa, com as suas ilhas de plantas à sombra das árvores frondosas a que um lago lhe dá ainda
mais autenticidade.
A Calçada Portuguesa marca visualmente a parte clara e transparente do jardim; a parte
mais sombria e romântica faz sobresair a beleza dos apontamentos coloridos, respeitando
as linhas da perspectiva que se prolongam pelo aqueduto e lago.

Alexandre e Abílio Ramos da empresa AR Pavimentos.
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Nas fotos poderemos observar o desenvolvimento das escavações que permitiram concretizar um sistema de rega completo
e de pressão equilibrada e regular.
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Geometria dos caminhos,
uma partitura com futuro

A

pós as fases da limpeza, instalação do sistema de rega e da instalação eléctrica entrou-se finalmente no delineamento dos espaços
e caminhos envolventes da mancha verde, amplos e espaçosos,
arejados, a permitirem a circulação de viaturas e alguma operacionalidade de segurança
para bombeiros ou obras de melhoramento, que possam vir a ser necessárias efectuar no
palácio. O terreno para o imaginário do “novo jardim” estava agora a ganhar forma pretendida.
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Candeeiros
Iluminação eléctrica

A

coincidência de alguns candeeiros antigos pertencentes à Base
estarem ainda disponíveis - por sugestão do Comandante Proença
Mendes -, resolvemos proceder à sua recuperação no Arsenal da
Marinha. Eles marcam a linha divisória entre os dois espaços claros e bem definidos do
jardim a que a calçada dá ainda o devido acento. Neste caso recorreu-se aos trabalhadores da Marinha para a sua colocação. Na foto em baixo podemos constatar o pleno das
nossas ideias, mesmo ainda sem relva colocada, fazendo surgir entre todos os primeiros
sorrisos que afinal era possível.
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Inspirados na recolha de fundos para o Presépio de Domingos Sequeira, no Museu Nacional de Arte Antiga, resolvi
implementar a mesma ideia para a cobertura de 2.500 m2 de relva pronta. Apoiantes: Carlos Quintas, Friedhelm
Schneiders, Guilherme Morbey, Hartmut Kremling, José Paulo Parreira do Amaral, Josef Wolters, Klaus Nagel,
Livia Jakubekova, Marinha, René Lindner, Rui Espinha, Uwe Münch, Vahé Barsegian.

| 34|

Jardim do Alfeite pag 11 Janeir

21/01/2019

15:01

Página 35

| 35|

Jardim do Alfeite pag 11 Janeir

21/01/2019

15:01

Página 36

Artistas no Jardim do Palácio do Alfeite

A Fonte do Golfinho
de Alexander von Stenglin

A

lexander von Stenglin é um artista alemão de muito talento com
ateliê e forno próprio, em Pircher, no leste da Alemanha, Estado
de Mecklenburgo-Pomerânia. A sua vocação e trabalho diário é a
reinterpretação da cerâmica utilitária, dando-lhe uma nobreza, volumes e texturas muito
características e inspiradoras. O seu jardim é como um museu ao ar livre onde julgamos
estar num „jardin d´artiste“ do sul de França. Tudo à sua volta é tranquilidade. As primeiras conversas, que depois levaram ao contracto final, tiveram por base a renovação
completa da fonte situada na calçada, como as imagens o demonstram. Razão ou prudência orçamental, no entanto, condicionou a escolha final ao núcleo central. Por outro lado,
considerou-se que a obra idealizada haveria de conflituar com a naturalidade pretendida.
Um golfinho, como símbolo da Marinha, sobre pratos de diferentes diâmetros por onde a
água escorre para o lago, em azul e amarelo, entre o céu e a terra, o indigo e o ocre amarelo. Trabalho rigoroso de engenharia, planeado cuidadosamente para uma fácil instalação pelos Serviços Gerais da Base, que viria a acontecer. De certa forma, é esta a magia
nova do local. Um centro de inspiração radiante sobre uma rosa dos ventos, numa alusão
à universalidade do mundo e à transformação do ser humano, ao trabalho e quotidiano da
Marinha. A água como o elo de ligação do mundo, do Brasil ao Japão, de África à Terra
Nova, da América à Oceania, mas com fantasia e emoção. Deste centro sobre um tapete
de pedra, todo o sentido é agora possível. Daqui bebemos a energia renovadora para um
novo jardim. Na Alquimia, a água está associada ao metal estanho, ao banho e ao batismo, uma vez que nos textos da alquimia está relacionada a operação da Solutio. As ondas
do mar correspondem ao movimento dessa emoção.
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Artistas no Jardim do Palácio do Alfeite

Vasos de Anduze
de Jean Jacques Bertrand

V

asos para Versailles, vasos para Florença, vasos para o Palácio do
Alfeite. Certo dia em Berlin, depois de um dia desagradável, frustrante, visitei uma igreja protestante, vindo a saber que era dos Huguenotes
franceses. Curioso do ambiente despido de santos ou relíquias, mas acolhedor, tendo participado na cerimónia, a convite de uma jovem sacerdote – pitonisa de oráculo? -, reunidos no centro da igreja, para a missa do meio dia, onde pouco mais de uma mão de pessoas concelebrava, em plena turbulência da capital alemã. Do pessimismo surgiu-me uma
luz algo insperada – fortuita? – que por muitas formas me sensibilizou. Regressado a
Düsseldorf pus-me de imediato a procurar mais sobre esse destino e descobri – por acaso?
– que também se tinham instalado na região de Cavènnes, no sul de França. Uma pesquisa mais cuidada e eis-me diante de um colorido radioso com encomendas de Florença e
dos seus príncipes Medici, numa forma exclusiva e única: os vasos de Anduze. Uma viagem ao local, inundada de neve, à procura desses artistas, quase resultou num fracasso
total porque todo o comércio estava encerrado, as
estradas cheias de carros parados. Uma casa em terracota, um símbolo, Ampholia, Mestre de „patine
ancienne“, a surpresa de alguém protestando de dentro
de uma porta semi-cerrada: „nous sommes fermé, la
neige par tout. C´est fou!“. Jean Jacques Bertrand.
Com a pá a afastar a neve, pacientemente, e eis-me
diante do presépio, no ateliê do artista, tudo trabalhado à mão, secado à maneira antiga. Um frio transmontano, seco e penetrante, mas uma grande alegria interior. Uma revelação! Os vasos certos para o Palácio do
Alfeite. Já no interior, Nicole, a mulher: a encomenda
levava o seu tempo, de três a quatro meses, mas junho
parecia uma data razoável e possível. Talvez o próprio
artista fizesse a viagem, de propósito. Como aconteceu, chegando na véspera do dia 8 de Junho de 2018 à
Base Naval de Lisboa. Seis vasos em três formas: duas
„coupes“ assinadas, para Pedro e Estefânia; duas em
tamanho de 75 cm de altura, assinadas Katharina e
Klaus; duas de 55 cm de altura para a entrada do palácio, com os nomes reais de Amélia e Carlos. As quatro
bases. Um conjunto único. No dia seguinte o regresso
previsto, mas um trânsito caótico, depois de semanas
também caóticas com a neve levaram-me a perder o
avião. Já não me importei pelo transtorno.
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Foto de:

Busto de la Reina Dona Estefania:
Es una obra que modelé en barro para su posterior fundición en bronce, suponiendo una experiencia muy especial para mí por todas las
connotaciones que guarda una mujer de especial sensibilidad, que sin
nacer en Portugal, amó profundamente a esta tierra tan maravillosa.
Yo que me crie frente a tierras Lusitania, desde mi
Ayamonte, siempre soñé desde niño con la tierra que se
dibujaba en mi horizonte.
Esa tierra a la que tanto debo y tanto admiro, como
admiro también el perfil humano de esta especial regente, en cuya mirada se vislumbra la humilde grandeza de
Josefina de Baden.
Desde la intimidad de mi taller proyecté este retrato que
se erige en un homenaje perenne a Portugal, desde este
lugar e idílico que es el Jardim do Palácio Real do
Alfeite-Rainha Dona Estefania.
Alberto Germán
Escultor
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Artistas no Jardim do Palácio do Alfeite

Busto em bronze da Rainha Dona Estefânia
de Alberto Franco Germán

O

s dedos de Alberto Germán modelam o barro com expressão e perícia,
com aquela emoção que esperamos de um artista espanhol, o rosto
concentrado, o olhar fixo na obra, com o polegar para a forma e com
o indicador para o pormenor: „qué te parece?“. Um olhar triste, profundo, melancólico,
religioso, com o colo discretamente tapado. Uma Rainha no jardim à espera do seu marido, o Rei Dom Pedro V, sempre muito atarefado com os assuntos do Reino, como se a
todo o momento ele descesse pela escada. A heráldica da
cidade de Düsseldorf e da família Bragança ao peito. Umas
mãos cruzadas e sobrepostas, símbolo tão romântico, como
se Franz Xaver Winterhalter as tivesse pintado. A memória
breve da vasta correspondência com a mãe, longe, em
Düsseldorf, tão irremediavelmente distante, sempre saudosa
e pautada por essa ausência a que o sentido de Estado a obrigou. Cada carta sempre com o mesmo final: „Je vous baise
tendrement les mains. Votre fidelle fille.“ Algo pueril mas
normal numa jovem Rainha chegada a Portugal com apenas
21 anos. Alberto Germán acaricia o rosto, faz girar o prato
com o modelo em barro, com o polegar acerta o vestido deixando a sua impressão digital, com o indicador alivia a profundidade dos olhar. A obra vai surgindo. Afasta-se um
pouco, para respirar e mirar a obra de longe. O Mestre mantém-se muito concentrado, imperturbável: „mejor?“. Toda a
obra escultórica é sempre desformada, diz-me, porque 1,5
vezes maior que em natural, explica-me. Aceito. O sol atravessa em pleno o amplo armazém e atelier onde trabalha.
„La Reina“. À volta podem-se observar mais provas de artista, também em barro, por momentos fazendo pensar estar
num ateliê de Rodin, tal a expressividade que coloca em
cada uma das suas obra. Depois de seco a prova em barro
seguiu para Madrid onde foi fundida em bronze. Seguiu uma
longa viagem até chegar ao Jardim, mas tem finalmente o
seu descanso, entre os que a trouxeram, a Marinha de
Portugal, com a Fragata Bartolomeu Dias, de Plymouth até
Lisboa, onde a esperava o Rei e a restante família real, D.
Fernando de Saxen-Coburg e o futuro rei D. Luís I.
Stephanie de Hohenzollern-Sigmaringen, Princesa de origem, Rainha de Portugal por destino
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Artistas no Jardim do Palácio do Alfeite

„Monumento aos Heróis da Marinha“
de Laurent de Commines (Proposta)

L

aurent de Commines, pintor-ilustrador francês é responsável por esta
proposta inspirada na „Caravela das Borboletas“ de Salvador Dali. Uma
alegoria à heroicidade soberbamente conseguida, dedicada aos 27
Heróis da Marinha de Portugal: Bartolomeu Dias, D. Francisco de Almeida, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, João de Lisboa, Diogo Cão, Pêro de Alenquer, D. João de
Castro, Pedro Nunes, Padre Fernando de Oliveira, Martinho de Melo e Castro, D. Rodrigo
de Sousa Coutinho, D. Domingos Xavier de Lima (Marquês de Nisa), José Maria Dantas
Pereira, Comandante João Maria Ferreira do Amaral, Comandante Hermenegildo Carlos
de Brito Capelo, Comandante Roberto Ivens, Comandante António Baldaque da Silva,
Almirante Hugo de Carvalho Lacerda Castelo Branco, D. Carlos I, Rei de Portugal, João
de Azevedo Coutinho, Almirante Carlos Viegas Gago Coutinho, Almirante Fernando
Augusto Pereira da Silva, Comandante José Botelho de Carvalho de Araújo, Comandante
Artur de Sacadura Freire Cabral, Marinheiro Aníbal Jardino, Segundo-Tenente Oliveira e
Carmo. O Herói do Mar visto em toda a sua transformação, desde a larva até à borboleta. Do material ao etéreo, da terra à eternidade, entre a vida e a morte e novamente a vida.
Laurent de Commines é um esteta sonhador, um viajante nocturno incansável: descobriu
e desenhou para inúmeras casas de Paris, ou ajudou a reviver fazendo compreender-nos
melhor, em múltiplas obras, o gosto da Inglaterra de George III, do reino da Prússia, do
Báltico e da Grande Rússia dos Czares, do Manuelino português, com seus cordames,
lemes, cofres, ânforas, conchas e corais inspiradores. Pompeia e Herculanum, a antiguidade onde sonha os seus desenhos e aguarelas neoclássicos e românticos. Vive num século que não é o seu, fazendo-nos transportar com a magia do seu pincel a outros tempos e
a outros mundos. Ao retratar a antiguidade, o passado, sintetiza formas e linguagens artísticas desconhecidas mas que foram chave de épocas a recordar, como a recordação perene de quem serviu a Marinha no passado. Uma proposta visionária mas plena de sedução
a valer pelo universalismo da Cultura e da mensagem sem tempo que acarreta.
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Artistas no Jardim do Palácio do Alfeite

Vaso de Flores
de Jorge Barradas

J
J

orge Nicholson Moore Barradas, ou simplesmente “Barradinhas” de
alcunha, (Lisboa 1894 – 1971), foi um pintor, ceramista, ilustrador e
caricaturista português. Pertenceu à primeira geração de artistas
modernistas portugueses, tendo participado nas primeiras tentativas renovadoras na arte
portuguesa do século XX. “Homem discreto, fino espírito de conversador e de memorialista”, Jorge Barradas construiu uma carreira multifacetada, afirmando-se primeiro no
desenho de humor e publicidade e, depois, também na pintura e decoração. A partir de
meados da década de 1940 redirecionou a sua obra, dedicando-se durante vinte anos à
cerâmica e azulejo; é considerado uma figura chave da renovação dessa área a nível
nacional. Obra adquirida por mim em Leilão no leiloeiro Leiria & Nascimento, no final
dos Anos 80.
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Capitão de Mar e Guerra Armando Valente Tinoco e Capitão de Fragata Francisco
Carapeto, 1.° e 2.° Comandantes da Base Naval de Lisboa.

Morada provisória:
Grupo Amigos do Jardim e Parque do Alfeite GAJPA
A/c do Comandante da BNL
Base Naval de Lisboa
Alfeite
2810-001 Almada
carlosmlquintas@t-online.de
Crédito fotos aéreas: Comandante Paulo Farinha Alves

in Memorian Katharina Geisler, Mecenas e Grande Amiga
do Jardim do Palácio do Alfeite e de Iniciativa Lisboa-Düsseldorf.
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Jardim do Palácio do Alfeite
Memória da sua recuperação
2017 / 2018
Fase 1

Carlos Quintas

Grupo Amigos do Jardim e Parque do Alfeite

