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ACTA NQ. 71/79 de 30/10/79 

III - SERVIÇOS CEi TRAIS 

5. PA~QUE CALOUSTS GULBENKIAN (Rc31atÓ"rio do Arq,Q. Viana 

Barreto, de Outubro de :1'.9·79 e despacho do Senhor Eng 2
• 

Guimarães Lobato, de 29.10.79) · - O Conselho de Administração 
tomou conhecimento do teor do Relatório indicado er.l epígrafe 
e deu o seu acordo aos pontos enumerados, nos t ermos propos

tos, pelo que deverão ser abatidos e queimados todos 
ros atacados pela "Graphium ulmi" e substituídos por lodões. 

o Conselho de Administração verificou que , no momento 

presente, não parece poss!val c8nter a degradação a que che

gou o PãrGu8 Cal ouste Gul~a~~ian não só por cst&~ a ser 

quentado por um ülevado nÚF.,ero ce pessoas que eXC0LC em 

as suas possibilidades de lotação, mas também porG~c está 

constantemente a ser de lapidado por numerosos frequen tadores 

que não reunem condiçõcs mínimas de civilidade e respeito 

pülo pr6prio Parque e por quem lá trabalha. Nestes termos, 

e aproveitando a construção do Cent~o de Arte Moà0rna, o Cc~ 

s e lho determi:1ou que deverá, oportunarnen te , encerrar-se oPa.:: 
que Cal custe Gulbenkian ao público p3r~ s e e fectuar a recup~ 
ração e recom~ersão do Parque e::l ref erênc ia . Foi também de
terminado que deverá estudar-se a melhor forma de proteger o 

Parque contra intromissões fora das horas normais em que es

tará aberto ao público~' 

O C'onselho, nesta sequência, decidiu conceder poderes 

ao Senhor Eng Q • Guimarães Lobato para prosseguir, sempre em 

ligação com o Senhor Presidente, o estudo e execução desta 

or.ientação 'de mo-lde a que o Parque Calous-,te Gulbenkian este

ja em condiç,ões de, em Julho de 1981, poder ser reaberto ao 

públic.o por ocasi'ão, do início das c omemorações da. 25 Q. ani

versário da . Fundaçá.o Ca,louste Gul.benki.an. 
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