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1 - De acordo com a decisão tomada na reunião da C 1ss~0 e
legada, de 12/4/61, foram convidados os engenheiros-agr6-
nomos e arquitectos-paisagistas Gonçalo Ribeiro Teles e 
Ant6nio Facco Viana Barreto a apresentarem o programa de 
trabalhos. Este foi devidamente apreciado pelo Exm2 • Sr. 
Presidente, em reunião com aqueles táonicos, tendo-lhes 
sido solicitado, em seguida, que concretizassem a sua pr~ 
posta. 

2 - Na proposta junta indicam-se as bases de ooncepção do 
arranjo paisagístico do Parque de Santa Gertrudes e de 
elaboração do respeotivo projeoto, que se julgam ~nteir~ 
mente de aoeitar, de aoordo com o espírito que presidiU 
à elaboração do projeoto de arquitectura. 

Os prazos de entrega dos trabalhos são os seguintes: 

15 de Junho Estudo-právio 

31 de Dezembro - Ante-projeoto 

Em data a fixar 
de aoordo com o 
projeoto de 
arquiteotura - Projeoto 

A par destes trabalhos de gabinete serão estabeleoidas 
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as bases necessárias para a conservação das esp~cies e 
a criação progressiva do novo arranjo do parque, de mo
do a estar concluido quando da inauguração da Sede e 
Museu. 

3 - Considerando a complexidade do trabalho, as suas corre
lações com as restantes especialidades e a dificuldade 
de definir os limites dos volumes de obras directamente 
relacionadas com o arranjo paisagístiCO do Parque de San
ta Gertrudes, os engenheiros-agrónomos Ribeiro Teles e . 
Facco Viana Barreto propõem-se executar todos os traba
lhos num regime de avença mensal, estabelecido nas seguia 
tes condições: 

a) Avença mensal de Esc. 5.500$00 (cinco mil e qui
nhentos eSCUdos) a cada um dos engenheiros-agró
nomos, correspondente a engenheiros de 21 .classe. 

b) Não constituem encargo da Fundação as despesas 
com desenhadores. 

c) Retensão mensal de 10% da avenç~como depósito de 
garantia, a restituir depois de cumpridos os pra
zos parcelares estabelecidos para entrega dos 
trabalhos. 

d) Multa de Esc. 200$00 (duzentos escudos) por cada 
dia de atrazo não justificado, em relação aos 
prazos estabelecidos. 

4 - Ponderadas as considerações apresentadas e as bases de 
retribuição do trabalho, este Serviço julga de aceitar as 
mesmas, com a informação de que se prevê o período de 
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trinta meses,como m!nimo para execução de todos os tra
balhos de projecto e de arranjo básico do parque e de 
que se deverá estabelecer a avença mensal de 2.750$00 
(dois mil setecentos e cinquent~ escudos) a cada um dos 
técnicos, no per!odo subsequente, que decorrer apenas 
com a direcção efectiva dos trabalhos de arranjo do pa~ 
que. Estas condições mereceram a aceita~ão dos técnicos 
interessados. 

Lisboa, 18 de Maio de 1961 



ExmQ. Senhor Presidente da Fundação 

Calouste Gulbenkian 

Agradeoendo a V. Exª. o oonvite que noe foi dirigido 

para a ~laboração do Projeoto do Parque de Palhavã e dos estu

dos oom ele remaoionados, temos a honra de junto apresentar o 

esboço de programa e as ideias gerais da ooncepção do referido 

projeoto e uma descriminação dos trabalhos espeoiais e prelim! 
# Dares a realizar, bem como a proposta de honorarios pela prest! 

ção desses serviços. 

Das troc,as de impressões já havidas oom o ExmQ. Senhor 

EngQ. Guimarães Lobato e com os arquitectos e engenheiros, com 

quem iremos colaborar, foi-nos poss!vel estabelecer os princI

pios que orientarão o projeoto, a nossa oontribuição DOS restaQ 

tes estudos, e avaliar do volume de trabalho exigido. 

A complexidade e natureza da obra determina uma Intima 

e activa oolaboração de ordem est~tica e tecnica, não só com os 

arquiteotos autores do projecto dos edifícios, como também oom 
# os engenheiros encarregados dos estudos de esgotos, aguas, ~lu-

minação e estruturas, naquilo que dependem do espaço verde. 

Pelos trabalhos ac1ma e junto descritos, bem como pela 

orientação técnica no decurso da execução dos mesmos, propomos 
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que nos seja devida uma avença mensal correspondente ao ven-

. -oimento de Engenheiros de 2ª. classe do Estado ate final da 

realização da obra. 

Ficará em depósito a quantia correspondente a oeroa 

de 10% da referida mensalidade, que nos serd: devida no aot o de 

entrega do anteprojecto e projecto. 

A dificuldade de avaliaçJo do custo total dos traba

lhos, dada a sua ,extensão e carácter especial, e a natureza 

da diversa colaboração a prestar ao longo de quatro anos, não 

permite que se estabeleçam honorários a partir de outra base 
# o que justifioa o criterio proposto. 

A não apresentação do anteprojecto e projecto nos pra

zos estabelcidos implicará a multa diária de 200#00. Ressalva-

-se o facto, devidamente comprovado, do atrazo da referida apr~ 

sentação não ser da nossa responsabilidade. 

O fornecimento de elementos indispensáveis ~os estudos 

e as despesas com ele relacionadas serão por conta da Fundação. 

Exceptuam-se os encargos com desenhadores que correrão por nO.88 

conta. 

~sperando o melhor acolhimento à nossa proposta 



subscrevemo-nos muito respeitosamente e atentamente. 

Lisboa, 16 de Maio de 1961. 

(António Facoo Vianna Barreto) 

~. --i~i! rft.-IfEi" O 

--------___ 0 __ 0_0 ___ - _________ '0_ 0- 0-00----_ 

(Gonçalo Ribeiro Te11es) 
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PARQUE DE ST!. GERTRUDES - PALHAVÃ 

A)Esboço de programa do projecto. 

1 - Integração d os edifícios no espaço verde 

2 - Enquadramento dos edifícios considerando o seu 
partido arquitectónico 

3 - Valorização das perspectivas e pontos de vista ooa 
siderando aspectos do interior dos edifícios para 

# o e~terior e no proprio parque 

4 - Proteoção de vistas. Oantação de pontos de vista 
desagradáveis que com"prometem o ambiente ou as pa
norâmicas 

5 w A intimidade e o sossego oonsideradas caracterís
ticas do looal. O passeio elemento essencial de 
vida no parque 

6 - Protecção do vento em especial do vento dominante 
do quadrante norte e na época estival 

7 - Protecção dos ruidos 

8 - Arranjo dos terraços e su~ integração no conjunto 
verde 

-9 - Arranjo de patios e espaços interiores. O aspecto 
dinâmioo dos mesmos 

10 - A wedação do parque e sua integração no partido .. estetico ~doptado 

11 - Utilização e valorização de elementos plásticos 

[~~//// DO exterior 

)~ ... ' 
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12 w Utilização de superfícies de água oomo valor el-
., 

tetico. 

. 
B)Ideial gerais da concepção do projecto 

1 - A concepção naturalista do partido arquiteotónico 
do edifício, determinante do projecto do parque. O 
interesse do fundador pela Natureza, espírito do 
arranjo do Parque 

2 - Traçado largo baseado nos contrastes: 
~rvore .- clareira, Sombra - luz 

3 - O movimento: elemento fundamental da concepção do 
Parque. Orescimento, Estações, Vida 

4 - Valorização botânica da flora em determinados pontos 
/I atraves de certo exotismo. Sentido universalista da 

oultura portuguesa. 

O)Trabalos especiais 

1 - Revestimento verde das cobe~uras do parque auto-
# movel, terraços, eto. 

2 - Tanques 

3 - Oolaboração DO projeoto do auditorium e sua integra
ção no conjunto 

4 - Colaboração DOS ~rojectos de iluminação do parque 

5 - Estudos de rega e de drenagem. Oorreoção do pH das 
# aguas de rega 

6 w A vida animal do Parque 
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n)Trabalhos preliminares 

1 - Oonservação das árvores existentes que não são 
afectadas pelos edifícios e com interesse para o 
arranjo do Parque. Medidas de proteoção e defesa 

, 
2 - Aproveitamento das arvores reoentemente plantadas 

qãe, vindo a ser levantadas requerem transplanta
ção e depósito em viveiro em oondições especiais 
afim de poderem ser utilizadas no arranjo do Par
que 

3 - Aproveitamento em pastas da relva existente e sua 
recolha noutra local 

4 - Preparação em viveiro de pastas de relva a fim de 
serem utilizadas em arranjos com carácter urgente 

5 - Elaboração de listas de plantas a adquirir imediatã 
mente com o objectivo de as preparar em viveiro para 
utilização futura no arranjo do Parque oom certo 
volume de desenvolvimento. 

.--- ------- -



ESQUEMA DE OONSTITUICÃO 

A) - Estudo Prévio 

a) Planta de zonamento do Parque. Sua relaçlo oom os 

edif!oios. Especificação das oaraoterísticas e funções das di 

tere nt es zonas; 

b) Oolaboração na elaboração duma "maquette tl de estu-

do. 

Prazo de entrega 15 de Junho de 1961. 

B) ... Anteprojecto 

a) Peças esoBitas 

- Memória justificativa 
- Est~mativa de custo 

b) Peças desenhadas 

... Plano geral 
Zonamento definitivo 

- Plano de Modelaç~o do terreno 
- Plano base de implantaçlo 
- Esquema de arranjo das coberturas e terraços 
- Esquema geral de drenagem 
... Esquema geral d e rega 

Prazo de entrega 31 de Dezembro de 1961. 



c) - Projecto 

a) Peças escritas 

- Memória descritiva 
Orçamento 

w Normas técnicas para execução dos trabalhos 

b) Peças desenhadas 

Plano geral 
- Plano definitivo de implantação e modelação do 

terreno 
- pormenorização e ajustamento dos sistemas de rega 

e drenagem 

- Planos de plantação 
j{rv,ores 

- Arbustos , 
- Herbaceas vivazes 
- Revestimentos 
- Tanques e lagos 
- terraços 
- Pátios 

- Pavimentos e caminhos doe Ajardinados e Parque 
- Po~monores de construção nos Ajardinados e Parque.L~ 
- Estudo de 1ntegraç~0 do aud1tor~ no Parque 

D) - Estudos complementares 

a) Evoluç~o do Parque 

- Orescimento 
- Evolução no decorrer das estações 

b) A vida animal 

~
u - Fawn na:ural 
~ - Fàlal ex:otica 

~;;aZ08 de entrega a fixar 
~/ projecto de arquitectura 

seu equilíbrio e protecção 
de valorização. 

de acordo com a conclusão do 
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