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Antes de propor um projecto específico, e com a
consciência de que quando se trabalha sobre a paisagem
ela nunca irá corresponder a uma imagem estática e
imutável, o que propomos é uma dinâmica apoiada por
uma estratégia clara.
Em cada um dos estágios de desenvolvimento de um
parque, o formalismo deve ceder perante a capacidade de
pensar num funcionamento metabólico complexo. Não se
pretende imprimir uma imagem sobre o terreno e sim
compreender as características do local, compreender as
energias que determinam o seu funcionamento, colocando
o desejo de transformar no fluxo destas energias. É um
pouco como navegar de barco a vela, as energias que
modificam o estado (movimento-processamento) não
são introduzidas por nós no sistema, elas são intrínsecas
a ele mesmo.

Before proposing a specific project, and with the
awareness that when we work on the landscape it will
never match a static and unchangeable image, what we
propose is a dynamic supported by a clear strategy.
In each stage of development of a park, the formalism
must give way to the ability to think in a complex
metabolic functioning. We do not want to print an image
on the ground, but to understand the characteristics
of the site, understand the energies that determine its
running, placing the desire to transform the flow of these
energies. It’s a bit like sailing, the energies that modify the
state (movement-processing) are not made by us in the
system, they are intrinsic to itself.

