
- NOTA Nº. 6 -

1. No dia 27 do passado mês de Novembro realizou-se na Fundação Ca
louste Gulbenkian uma reunião preparatÓria das pr6ximas sessões 
de trabalho com os Qonsultores Professores ArQuitectos Leslie Har 
tin . e Franco Albini, Que terão lugar a partir do dia. 6 de Dezem

bro. 
Es tiveram presentes a essa reunião preparat6ria~.além de represe~ 
tantes da Fundação e dos Consultores Portuguêses, Prof~Arquitecto 
Carlos Ramos e Arquitecto Keil do Amaral, arquitectos componentes 
dos três grupos de trabalho. 

2. Foram ventilados vários assuntos relativos às peças escritas e 
desenhadas Que devem fazer parte dos trabalhos a apresentar~ 
A Fundação aceita a sugestão dada por um dos grupos de trabalho 
- e que teve a aprovação dos outros grupos - para apresentação de 

duns maquettes relativas aos estudos em curson 
Como ficou combinado entre os grupos de tr~ba1ho e a Fundação a 
cada estudo aprésentado corresponderá: 

a) - Uma maquette da "Zona do Parque de Santa Gertrudes" à esca
la 1/1000 e que abrangera náo s6 o Parque e volumes de cons
trução nele previstos, mas ainda os arruamentos e constru
ções seus envolventes. 

b) - Uma maquette do conjunto das construções "Seq,e e ~.1useu da 
Fundação Calouste Gulbenkian" sua disposição, seJ;'ventias e 
ligações interiores a o Parque de Santa Gertrudes, à escala 
1/200. 
Parecendo conveniente que as maquettGs ~ escala 1/1000 te
nham a mesma apresentação e pormenor, ficou assente que os 
três grupos combinariam entre si a maneira de o conseguir e 



que providencia~iam no sentido de se obterem certos elemen
tos necessários, CaDa se jam as cércias de construção pl'evip_ 
tas pela Câmara r,~unicipal de Lisboa para os arruamentos en
volventes do Parque . 

3.. As reuniões com os C onsul tores Professores Leslie r,~artin e Fran
co Albini terüo a seguinte ordem: 

Domingo - 6 de Dezembro- às 15 horas: 

Arquitectos: Alberto Pessoa 
Pedro Cid 
Ruy Athouguia 

Segunda-feira - 7 de Dezembro- às ~J h oras: 

Arquitectos: Arnaldo Araújo 
FredericO George 
lianuel C • Laginhà 

, às 15 horas: 

Arquitectos: 

Lisboa, 2 de Dezembro de 1959 

Arménio Losa 
Luís Pádua Ramos 
Sebastião F. Sanchez 
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