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.2. 

3 - Os vArios edificios deste conju~to, muito embora constituem uma unidade, sio 

de certo modo independentes nas funç~es a que se destinam: 

3.1 - P rque de Estacionamento Aut0m6vel 
; 

lica adjacente 1 Av. de Berna, com uma Area de cerca de 7 000 m2 e a sua co-
bertura desenvolv~ndo-8e pendente, sublnd atf ao piso da entrad~ princi-
pal, ser arrelvada. aeidade de estacionamento para cerca e ' 300 via 
tUTa •• Cam duas entradas independente, prevendo o. v'rios " esquem " I de ci~c~ 
la~lo e ut1~izaçlo. tem adjacente o PoSto H'dico ~ Entrada do Pesloal. -

3.2 - Sfde . 

Este edifício que se desenvolve paralelamente 1 Av. de Berna, tem cerca de 
cento e vinte e cinco metro de comprimento por vinte e cinco m~tros d. lar
gura. 
Num total de seis pisos, o primeiro f ocupado pelas centrais, el'ctricas, ar 
condicionado, aquecimento, diesel-el'ctrica e segurança, alfm d. serviçol ofi 
cinais, economato e arquivos. 
No segundo piso, parcialmente ocupado pelos vazios das centrais, existem ser 
viços de apoio 1 zona de reuni~es que se desenvolve em edifício anexo. 
A nível situado a mais de cinco metros acima da Av. ae Berna, no topo da peo 
dente da cobertura arrelvada do Parque de Estacionamento, desenvolve-Ie o ter 
ceiro piso 'a partir da ntrada principal com a Sala de Honra e serviçol de i~ 
fo aç~~s e apoio ao p6blico. 
O ~uarto e uinto ptsoe são ocupados por Serviços da Fundaçlo. 
No sexto ptso ser' instalado R staurante e zonas de convívio. 

3.3 - Museu 
Neste edifíci~ de tras pisos, coe di ensões em planta de noventa por sessenta 
metros, situado do lado Nascente do conjunto, serA instalada toda a valiosa 
Colecção de Arte d. Calouste Gulbenkian, bem como todos os Serviços de Direc 
)ão, de apoio ' . de conservação das Obras de Arte. -
Neste mesmo edifício I' pr.va a in.tala~ão de uma Bibliot ca de Arte, r.spe~ 
tivo dep6sito para 500 000 volumes e ainda diversos serviços de apoio. 

3.4 - Audit6rio 
" I 

Do lado Sul do conjunto dos edifício. e com acesso atrav'. do ve.tíbulo prin-
cipal da S6de, comp~e-se este corpo dos edifícios de uma sala de audiçio com 
cerca de 1400 lugares, em plateia e pequeno balcão, "foyer", camarins indivi
duais e colectivos, cabines de tradu~ão simult nea, gravaç~es, projecções, in! 
tala~~e& de rAdio e televi$ão, salas de ensaio de m6sica.e teatro e servi~os 
directivos e administrativos. No primeiro piso, ligadas com amplascirçul.ç~e 
ao Parque de Estacionamento, situam-se as salas de ensaio de bailado, rreca-
dações, de cenArios e todo o apoi a estes serviços. • • 
O grande audit6rio , uma sala de fins m61tiplos, nele podendo ser realiaados 
concertos sinf6nicos ecoral-sinf6nicos, eventualmente COOl órgão, concertos 
de m6sica de clmara e iolos, espectAculos de bailado, teatro ou cinema, conf! 
rlncias acompanhadas de projecções e outros, com excepção de grande 6pera. 
A fim de satiefazer a esta multiplicidade de utilizaç~es. o palco esta equipa
do com plataformas e paredes m6veis que permitem realizar o arranjo adequado 
a cada uma daquelas finalidades. As condi~~es ac6sticas da sala vari~ com 
os arranjol feitos, contribuindo para tal um painel reflector sonoro suspenso 
do tecto da sala, sobre o palco. 
O pavimento do palco foi estudado de odo a poder satilfaz~r simultaneamente 
As condi~ões requeridas para bailado, teatro e concertol. 
O fundo do palco pode ser formado pela tela para cineaa, por painel reflector 
sonoro, por um ciclorama, por um cortinado ou ainda por um grande envidraçado, 
proporcionando uma vista sobre o lago e o parque. 
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A sala está equipada com tradução simultanea em cinco línguas e houve, a pre~ 
cupação de a dotar dos melhores equipamentos electro-acOstlcos. 

3.5 - Zona das Exposições TemporArlas 

~ntre os edifícios da Sêde e do Museu situa-se uma g~ande nave, com sessenta 
metros de comprimento e dezasete de largura, destinada a exposiçõ~s temporá
rias de colecções de arte ou documentais. 
No piso inferior desta nave, com compartimentação variAvel atendendo aos fins 
a que se destina, situa-se uma zona de igual área constituindo grupos de sa
las que podem ser ocupadas por reuniões culturais ou exposições. Uma destas 
salas est4.destinada e equipada para a Imprensa, com ligações electro ac4stl
cas a todas as zonas de interesse p6blico doá edifícios. 
Estes pisos podem ser, por sua vez ligados com o edifício do Museu, para o 
que foram estabelecidas francas e amplas comunicações. 

3.6 - Zona de confer'ncias e reuniões culturais 

Adjacente A fachada Sul dó edifício da Sêde, desenvolvendo-se em planta rec
tangular de setenta por trinta metros, compõe-se esta zona dos edifícios de 
um audit6rio com cerca de 400 lugares para mdsica de c mara, solistas ou con 
ferincias com rrojec<,ões de filmes ou diapositivos, cinco salas de reun:l.'3 s
d. capaci dades variáveis oscilando entre cem e duzen as pessoas e uma peque
na sala de projecção para oitenta lugares. Quase todas estas salas estão e 
equipadas com sistemas de tradução simultlnea em quatro idiomas. 
Anexos a est~~ salas e no edifício da S~de existem serviços de Secretariado 
para apoio a estas actividades. 

3.7 - Anfiteatro ao Ar Livre 

Em pleno Par que Calouste Gulbenkian, situado na zona arborizada a 
dit6rio e perto do lago, estA a ser construído um anfiteatro ' para 
res sob o qual estão instalados os respectivos serviços de apoio, 
rectamente ao primeiro piso do Audit6rio. 
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1 - Os edif!cios da S'de e Museu situam-se no Parque Calouste Gulbenkian, 

f de cerca de 7 hectares. 

Estabelecido pela Administração e 'Serviços da Fundação o Programa das instala

ções, foram convidados trAs grupos de Arquitectos portugueses a apresentar so 

luções de anteprojecto, tendo sido aprovada a solúção apresentada pelos Arqui

tectos Alberto Pessoa. Ruy Atthouguia e Pedrp Cid. O desenvolvimento dos estu 

dos foi acompanhado pelos Serviços da Fundação e Consultores para o efeito no

meados: Professores Leslie Martin. Franco Albini e Carlos Ramos e Arquitecto 

Keil do ar 1. para estudos e Arquitectura; Arquitecto William Allen, para es 

tu dos de" acustiea e iluminailo, Henry ivilre, director do hC.o.. •• para .stu

dos de museografiaJ , Engenheiro Andr' Noblecourt, para estudos de segurança das 
instalações. 

ta No desenvolvimento dos projectos respectivos, colabo~am activamente os t'cnicos 

do Serviço de Projectos e Obras q\le executaram projectos de estruturas, pormen2 
rização de Arquitectura de interiores e coordenação e as Consérv~doras , do Servi 

ço do Museu, nos estudos da museografia , Aa6m destes, executaram projectos o En

genheiro Manuel Camacho Simões na parte correspondente s instalações electro

-meclnieas, Engenheiros Arga e Lima e Mar~cos n estruturas do Museu, Engenheiro 

Armando Lencastre nos projectos de 'guas e esgotos e Engenheiros Gonçalo Telles 

e Alvaro Barreto nos arranjos paisag!sticos. 

Na fase adiantada dos trabalhos de construção e instalações que actualmentcd8co 

rem, com vista l inauguração do conjunto do ed1f!cl ~ printipio de 1969, ! 
tão colaborando nos arranjos interiores os decoradore~ Eduardo Anahory, Daeiano 

Costa e RogArio Ribeiro. 

2 2 - O conjunto destes edifícios, que ocupam uma 4rea de cerca de 25 000 m e que foi 

implantado de modo a preservar o arvoredo existente, est4 distribuído v4rios 

corpos e pisos, numa Area total de 60 000 m2• • 

Na sua construção e apetrechamento foram utilizadas as t~enicas mais actualiza-. '. .. 
das" nomeadamente nas instalações de Condicionamento de Ar, Climatizaçã~ e Ven-

tilação, Central Elêctrica ie emerg@ncia, instalações El'ctr1cas, Som, Comunica

ção e Segurança (Roubo e Incêndio). 

A fim de d8r uma ideia do volume das construções que, neste momento, j4 se enco~ 

tram em fase de acabamentos, podem citar-se alguns nOmeros significativos: 

cerca de 150 000 m3 de escavações 

cerca de 45 000 m3 de betão 

cerca de 3 200 t de aço 

cerca de 160 000 m2 
Õ" cofragens 

cerca de 4 000 m2 de caixiLbos de bronze e vidro 
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