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Relatório da Visita de Estudo dos alunos do 1º ano do Mestrado Integrado em Arquitectura 
à Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 

 

No passado dia 14 de novembro 2018 foi efetuada uma vista de estudo à Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), em 
Lisboa, com os alunos do 1º ano do Mestrado Integrado em Arquitectura da Universidade de Évora. 

Os alunos saíram de Évora num autocarro contratado pelo Departamento de Arquitectura às 7:30h, com chegada à 
FCG por volta das 10:00h, tendo aí realizado as visitas de estudo até às 18:00h, hora em que partiram de regresso 
para Évora. 

A vista foi acompanhada pelos Professores Sofia Aleixo, Teresa Pinheiro-Alves e Joana Vilhena, a que se juntou 
Ricardo Agarez da parte da tarde, com a visita orientada à exposição de que é curador. 

#1 Objectivos 

Pretende-se com esta visita de estudo, coordenada entre todas as unidades curriculares do 1º semestre do 1º ano, 
que os alunos compreendam a utilidade do desenho à mão livre como forma de representação do espaço 
arquitectónico, o desenho técnico/rigoroso como forma de comunicação de ideias para a sua execução em obra, a 
experiência sensorial de espaços arquitetónicos e paisagísticos qualificados, despertar a atenção para a materialidade 
da arquitectura, e a importância da história de arquitectura, acrescida do modo de pensar a sua disseminação quando 
sob a forma de uma exposição para um determinado espaço, reforçando ainda a vertente de investigação em 
arquitectura como saída profissional. 

#2 Período da manhã 

 

Por uma questão de logística interna da FCG, a visita de estudo ao Edifício-Sede e Jardim foi dividida em dois grupos, 
tendo como orientadores os arquitectos Jorge Martins Lopes e Daniela Arnaut. 

No início da visita foi efetuado uma pequena introdução e descrita a história da fundação da FCG. Posteriormente foi 
realizada a visita de estudo ao edifício principal e jardim, onde foi explicada a origem do projecto – Ruy Jervis 
d’Athouguia, Alberto Pessoa e Pedro Cid vencem o concurso limitado de 1959-1960 para o Edifício-Sede incluindo o 
Museu, Auditórios e Biblioteca da Fundação, que inaugura em 1969, tendo na equipa os arquitetos paisagistas 
Gonçalo Ribeiro Telles e Viana Barreto, que desenham relvados, utilizam a água em lagos e cascatas, e um anfiteatro 
ao ar livre. 

A visita a espaços normalmente vedados ao público permitiu o acesso à sala de recepção institucional, ao terraço na 
cobertura, às zonas administrativas e zonas técnicas na cave, onde a garagem permitiu observar o sistema construtivo 
utilizado e as potencialidades do betão armado. O contacto com a maqueta e amostras dos principais materiais de 
construção utilizados (pele, bronze, madeira mocibe e madeira freixo, pedra e granito) proporcionou uma leitura de 
conjunto e uma atenção ao detalhe, onde as opções de materiais são determinantes dos ambientes de acordo com 
as funções que desempenham. 
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  Fig.1 – Edifício-Sede e Jardim: registos fotográficos da visita. 

 

 

   
|		Aluno	41376			 	 	 	 	 |		Aluno	43227		 

 

Fig.1A – Edifício-Sede e Jardim: registos gráficos dos alunos 

 

#3 Período da tarde 

No período da tarde foi efetuada uma visita à exposição temporária “Arte e Arquitetura entre Lisboa e Bagdade” 
orientada pelo Prof. Ricardo Agarez, curador da exposição com Patrícia Rosas. Da atuação da FCG no Iraque 
encontra-se em destaque o Estádio de Bagdade - inaugurado em 1966 e projetado pelos arquitetos Francisco Keil de 
Amaral e Carlos Ventura Ramos - e o Modern Art Center – Pojecto: inaugurado em 1960 – projecto de arquitetura do 
Arquitecto Jorge Sotto-Mayor de Almeida. Foi destacada a actividade de curadoria, de investigação e de 
organização/montagem de uma ideia expositiva. 
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Fig.2 - Exposição temporária “Arte e Arquitetura entre Lisboa e Bagdade” 

 

#4 Conclusão 

Foram entregues 31 relatórios onde os alunos expressaram o seu entusiasmo pela visita e o conhecimento adquirido, 
numa perspectiva de aplicação no exercício em curso em Projecto:  

“Concluindo, esta visita de estudo foi deveras importante para os alunos de arquitetura, e principalmente 
para que o projeto final do 1º semestre seja feito com mais conhecimento, percebendo os espaços de lazer 
que existiam no jardim da Gulbenkian e a relação que estes espaços tinham com a paisagem e as outras 
construções e assim perceber melhor como fazer um dispositivo que se integre bem no espaço”, in “Relatório 
de Visita” da aluna n. 43172. 

#5 Organização da visita e participantes 

Organização dos docentes do 1º ano do MIA: Sofia Aleixo (Projecto I), Teresa Pinheiro Alves (Construções I), Joana 
Vilhena (Projecto I) e Ricardo Agarez. Não tendo participado na visita, foram parte integrante desta organização 
através de sensibilização para os temas inerentes à respectiva Uc, os restantes docentes do 1º ano:  Maria do Céu 
Tereno, José Júlio Correia da Silva, Vítor Gomes e Tomás Ferreira. 

A participação de alunos consta na folha de presenças devidamente arquivada no secretariado do DArq, sendo de 
registar a adesão de alunos de outros anos lectivos. 
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Universidade de Évora, 21 de dezembro de 2018 

Sofia Aleixo (Projecto I) 

Teresa Pinheiro Alves (Construções I) 

Joana Vilhena (Projecto I) 

Ricardo Agarez. 
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#7 Anexos 
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