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SERVIÇOS CENTRAIS APONTAMENTO 

REF. N9 1042/SC/85 

À consideração do Senhor Administrador Eng9 

Assunto: Classificação e identificação dos 

Calouste Gulbenkian 

I- 'rL 19.1J .. L. .• ~ 

A flora do Parque Calouste Gulbenkian, é extremamente 

rara e variada, em especimens não so indígenas como de outras ori

gens. 

Pretende-se proceder à identificação e classificação 

das árvores, arbustos e herbáceas, instalando os correspondentes 

nletterings" junto das plantas. 

Trata-se de um trabalho que há muito vem sendo reclama

do, e que nos parece chegado o momento de concretizar, tendo sido 

inscrito no projecto do orçamento dos Serviços Centrais para 1986, 

a respectiva provisão orçamental. 

Admite-se que numa segunda fase, seja possível a execução 

dum guia, à semelhança dos publicados para o Jardim Botânico e Es

tufa Fria. 

Verificando-se que o Professor Eng9 José da Câmara Mar

ques Moreira, do Instituto Superior de Agronomia, dava aulas prá

ticas e fazia exames no Parque e ainda dada a sua elevada competên

cia científica, responsável da Cadeira de Botânica do Curso de Ar

quitectura-Paisagista, solicitou-se a apresentação duma proposta com 

o objectivo acima referido. 

Por outro lado, tratou-se com o Arqt9 Sommer Ribeiro do 

apoio a concepção dos letreiros a instalar no Parque, por forma a 

que a sua montagem e "design", se integrassem harmoniosamente. 

Deste modo, propõe-se a aceitação das condições avançadas 

pelos Prof. Eng9 José da Câmara Marques Moreira e Dra . Maria Helena 

Ramos Lopes, para a identificação dos exemplares mais notáveis da flo

ra do Parque Calouste Gulbenkian, pelo valor de 180 contos no prazo 
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APONTAMENTO 

de 13 meses e nas condições de pagamento indicadas, 

cabimento no orçamento dos Serviços. 

V. Exa. no seu alto critério decidir~. 

Lisboa, 19 de Dezembro de 1985 

João Pereira Lucas 

Director 
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