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PARQUE CALOUSTE GULBENKIAN 

Em referência à resolução 2 da Acta n.º 31/77 do Con
selho de Administração sobre a situação degradada dos pátios in
teriores do Museu e plataforma junto ao l.º piso da Sede, e ten
do em atenção as conclusões erradas que se podem tirar da leitura 
da mesma, esclarece-se: 

1 - O Parque Calouste Gulbenkian chegou a um estado adiantado de 
degradação por motivos bem diagnosticados e oportunamente subme
tidos a apreciação superior. 

2 - Na sequência dessa análise tomaram-se as diversas medidas ten
dentes à recuperação dos jardins estabelecendo-se um plano de 
actuação . 

3 - De acordo com esse plano e por razões de ordem orçamental foram 
as acções escalonadas no tempo. 

4 - No decurso de 1976 foi integralmente reparado o Parque Calouste 
Gulbenkian, à excepção das Floreiras, Pátios interiores e Plata
forma ao nível do piso 1 da Sede 

5 - Já no corrente ano procedeu-se à reparação do pátio dos ~on
gressos e iniciou-se a das floreiras com replantação total~ 
substituição da rede de rega e Pátios do Museu . 

6 - Tinha sido deixado para 1978 a reparação da plataforma ao ní
vel do l.º piso da Sede (coberturas das temporárias e congres
sos) dado o encargo que implica. 
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7 - No entanto , procedeu-se na cobertura dos Congressos à comple
ta reparaç~o das caleiras de drenagem das águas pluviais, en
tupidas durante o Inverno, o que constituiu um trabalho pr~
vio da reparaç~o do ajardinamento . 

8 - Acresce que os trabalhos da renovação integral do pátio dos 
Congressos, já executados, se faziam oom acesso e transporte 
de materiais pela cobertura dos congressos o que impunha a 
prioridade estabelecida . 

9 - Todos os trabalhos e respectivo planeamento foram acompanha
dos de perto pelo Administrador dos Serviços Centrais . 
Neste momento e porque o Conselho de Administração determinou 
a concess~o de verba extraordinária e porque estão terminados 
os trabalhos prévios já referidos vai iniciar-se a reparaç~o 
do jardim nas coberturas das Temporárias e Congresso~ citados 
na Acta, embora não seja a ocasi~o mais oportuna para o fazer. 

Lisboa, 5 de Julho de 1977 

o Director-Adjunto 
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