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Voto de Saudação n.º 553/XIII

Ao Professor Gonçalo Ribeiro Telles, por ocasião do seu 96.º Aniversário

Gonçalo Ribeiro Telles nasceu em Lisboa no dia 25 de Maio de 1922 e concluiu 
em 1950 os cursos de Engenharia Agronómica e Arquitectura Paisagista.

Com uma intervenção pública intensa, desde cedo se empenhou em causas 
cívicas, tendo, nomeadamente, participado na fundação do Centro Nacional de 
Cultura e do Movimento dos Monárquicos Independentes, assumindo posições 
claras contra o regime e a ditadura.

Para Gonçalo Ribeiro Telles, a arquitectura paisagista e a luta política sempre 
foram indissociáveis, como se a construção da paisagem e o desenvolvimento 
económico e social do País não pudessem deixar de reverter de um mesmo 
impulso de cidadania activa.

O 25 de Abril de 1974 coloca-o no primeiro plano das figuras políticas do país. 
Exerceu várias funções governativas, foi deputado e autarca. Na vida política 
deixou, entre outros legados, uma legislação decisiva nos domínios do ambiente 
e do ordenamento do território.

Fundador da Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas, o Professor 
Gonçalo Ribeiro Telles ensinou-nos a ver o território além do olhar e a 
compreender que a Paisagem é o resultado de uma relação profunda entre 
natureza e cultura.

Quase sempre andou adiantado ao seu tempo, como se tivesse o dom das 
profecias. E é isso, talvez, o que o País e os Portugueses mais lhe continuam a 
dever: essa capacidade de sonhar com um futuro melhor, ensinando-nos que a 
construção da Paisagem é uma exigência cívica e uma obrigação das mulheres 
e dos homens livres.

As tragédias de Junho e Outubro do ano passado devolveram-nos o retrato de 
um País insuportavelmente desequilibrado e frágil. Numa altura em que, nas 
palavras de Sua Excelência o Presidente da República, se nos exige agora a 
«reinvenção do que é possível e imperativo refazer em pessoas e comunidades» 
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– o exemplo de Gonçalo Ribeiro Telles surgem-nos como símbolo e 
fundamental elemento inspirador.

Assim, e por ocasião do seu aniversário, a Assembleia da República, reunida em 
Sessão Plenária, saúda e homenageia Gonçalo Ribeiro Telles, relevando o seu 
exemplo inspirador de cidadania e de serviço ao País.

Palácio de São Bento, 25 de Maio de 2018

As Deputadas e os Deputados,

Helena Roseta

José Carlos Barros

Cristóvão Norte


