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«Em minha opinião, disse ele, a única opção importante, a 

única decisão séria que será necessário tomar no que respeita 

ao conhecimento da História, é se devemos ensiná-la de trás 

para diante ou, segundo a minha opinião, de diante para trás, 

todo o mais, não sendo despiciendo, está condicionado pela 
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escolha que se fizer, toda a gente sabe que assim é, mas 

continua a fazer-se de conta que não.» José Saramago1 
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Para a Carla e o João Paulo 

                                                           
1 IN.: José Saramago, O Homem Duplicado, Lisboa: Caminho, 2002, pág. 48. 
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[RESUMO] 

 

PARA QUE (NOS) SERVE O MUSEU?  

A GÉNESE DO MUSEU CALOUSTE GULBENKIAN.  

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM MUSEOLOGIA E PATRIMÓNIO 

 

SOFIA LAPA 

 

PALAVRAS-CHAVE: COLECÇÃO, PROGRAMAÇÃO, EXPOSIÇÃO, MUSEU 

DE FUNDAÇÃO. 

 

 

Esta dissertação tem como objecto de estudo a exposição permanente do Museu 

Calouste Gulbenkian, e como tema específico a génese da programação museológica 

dessa exposição. 

Apresenta-se uma descrição sumária da exposição permanente do Museu Calouste 

Gulbenkian (1969-2007) focada na constituição do seu acervo e nas opções 

museográficas de fundo e, paralelamente, é desenvolvido um estudo sobre a 

caracterização que dela é feita pelos sucessivos directores do Museu, concluindo-se 

que a exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian exemplifica uma 

museografia centrada simultaneamente na esteticização e no silenciamento de cada 

objecto exposto, o que, segundo os sucessivos directores do Museu traduz o «gosto do 

Coleccionador-Fundador». 

Procurando-se a origem deste discurso museográfico, é desenvolvido, nesta 

dissertação, um estudo sobre a génese do Museu Calouste Gulbenkian (1956-1963), 

identificando-se o contributo de Maria José de Mendonça e de Georges-Henri Rivière 
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no processo de programação deste Museu, assim como a génese de um discurso 

oficial que mantem um museu de homenagem ao Coleccionador-Fundador.
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INTRODUÇÃO 

Fundamentalmente, o que procuro é interpretar uma determinada opção expositiva, 

analisar os processos de mediação criados pelo museu entre esses objectos 

museológicos e os visitantes da exposição. 

Sinto um forte entusiasmo quando sei que em breve vou poder visitar uma exposição 

retrospectiva de um artista de cuja obra gosto muito, ou que me interessa imenso por 

qualquer razão em particular. O mesmo se pode passar em relação a uma exposição 

colectiva em torno de um determinado movimento artístico, ou outra cuja 

programação propõe aprofundar a interpretação de conceitos que me sejam 

imediatamente apelativos. 

É mais calma a expectativa que antecede os momentos em que revisito as exposições 

permanentes dos meus museus de eleição. 

Mesmo tendo visitado apenas duas vezes o MOMA (Modern Art Museum), 

demorando-me em cada uma o mais que pude, foi nesse museu nova iorquino que 

pela primeira vez me tornei definitivamente lúcida em relação ao poder do museu – 

consciencialização essa de seguida reforçada ao visitar o MET (Metropolitan 

Museum).  

Desde então, e estávamos em Maio de 1998, nunca mais reentrei num museu sem que, 

na ginástica interpretativa a que sempre me dedico, exercite essa lucidez. 

Recorrentemente, ao percorrer a exposição permanente de um museu, vou indagando: 

como vieram aqui parar estes objectos? Que circunstâncias justificam que todos eles 

possam ser aqui visitados? Que critérios presidem aos modos como nos são 

mostrados? As suas proveniências informaram esses modos? A quem se devem as 

múltiplas representações de diferentes áreas do conhecimento que a exposição, 

implícita ou explicitamente, veicula? Quem decidiu estes dispositivos expositivos, 

estas encenações dos objectos museológicos que a exposição oferece aos seus 

visitantes? 

Quando, no âmbito da minha actividade profissional – quer como professora de 

História da Arte, quer como educadora de museu – desenvolvi instrumentos para 

facilitar a interpretação de determinada exposição, procurei sempre desencadear ou 
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reforçar nos visitantes o exercício daquilo que acima designei por lucidez, e que, mais 

objectivamente, passarei a designar por critica do objecto museológico.  

E é (ainda) esta a área que procuro desenvolver na presente dissertação de mestrado 

em Museologia2. 

Escolhi como caso de estudo o Museu Calouste Gulbenkian - museu «privado, de 

arte, antigo»3. 

O Museu Calouste Gulbenkian tem uma Colecção de excelência - um dos meus 

museus de eleição. Um museu pequeno, se atendermos ao número de objectos que 

constitui as suas colecções.4 

O Museu Calouste Gulbenkian é um museu português em relação ao qual é possível 

estudar o processo de programação através de documentação directa. A exemplar 

longevidade desse processo pode ser acompanhada através da documentação 

preservada no Arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian (AFCG). 

Observações sobre a metodologia seguida nesta dissertação 
                                                           
2«Museologia: uma ciência aplicada, a ciência do museu. Estuda a sua história e o seu papel na 
sociedade, as formas específicas de investigação e conservação física, de apresentação, de animação e 
de difusão, da organização e do funcionamento, da arquitectura nova ou musealizada, os sítios 
acolhidos ou escolhidos, a tipologia, a deontologia». IN: Georges-Henri Rivière, La museologie selon 
Georges Henri Rivière, Cours de muséologie. Textes et témoignages, Paris: Dunod / Bordas, 1989, pág. 
84. (Em francês  no original). 
«Museografia: um corpo de técnicas e de práticas aplicadas ao museu». IN: Georges-Henri Rivière, La 
museologie selon Georges Henri Rivière, Cours de muséologie. Textes et témoignages, Paris: Dunod / 
Bordas, 1989, pág. 84. (Em francês  no original). 
3Caracterização resultante do inquérito realizado em 1998 pelo Instituto Português de Museus em 
parceria com o Observatório de Actividades Culturais. 
De acordo com os critérios seguidos neste inquérito, no que respeita à «tutela», o Museu Calouste 
Gulbenkian tem o estatuto jurídico de museu privado.  Já de acordo com a UNESCO, o Museu 
Calouste Gulbenkian é um museu «público», dado pertencer a uma Fundação. VID.: IPM/OAC (2000): 
Tabela n.º4, pág. 34 e pág. 172. 
Quanto ao «tipo», segundo a UNESCO e o ICOM, o Museu Calouste Gulbenkian é um «museu de 
Arte». Enquanto que segundo LEG Statistiques Culturelles dans l’UE – Rapport Final (1999), o Museu 
Calouste Gulbenkian é um «Museu de arte, Arqueologia e História». VID.: IPM/OAC (2000): Tabela 
n.º5, pág. 34 e pp. 170-172. 
O Museu Calouste Gulbenkian abriu ao público em 2 de Outubro de 1969. Assim, no que respeita a 
«Tempo de Existência» é um museu «antigo». VID.: IPM/OAC (2000): Tabela n.º 6, pág. 35. 
A classificação «museu antigo» aplicava-se neste inquérito a todos os museus que abriram ao público 
entre 1900 e 1973, isto é, aqueles que em 1998 (ano de realização deste inquérito) tinham entre 25 a 98 
anos de existência.  
4A Colecção do Museu Calouste Gulbenkian é formada por «6440 peças». IN.: FUNDAÇÃO 
CALOUSTE GULBENKIAN, Fundação Calouste Gulbenkian 1956-1981: 25 anos, Lisboa: F.C.G., 
1981, pág. 80. 
Dos 6440 objectos que constituem a Colecção cerca de mil estão expostos em permanência. Sobre o 
número exacto de objectos do acervo da exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian VID.: 
nesta dissertação, PARTE I: 1., pp. 24-26. 
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Iniciei a investigação académica sobre o Museu Calouste Gulbenkian no âmbito da 

parte curricular deste Curso de Mestrado em Museologia e Património.5  

Desde então, fui desenvolvendo um estudo muito detalhado da sua exposição 

permanente, visitando-a as vezes necessárias até ser capaz de a descrever.  

Li todas as publicações de carácter geral, editadas pelo FCG/Museu Calouste 

Gulbenkian, directamente relacionadas com a exposição permanente do Museu 

Calouste Gulbenkian.6 

Pesquisei também as publicações que apresentam as várias colecções expostas em 

permanência neste Museu, quer os «catálogos» dessas colecções, quer os «guias» e 

«roteiros» específicos dos núcleos em que está organizada a exposição permanente7. 

À medida que fui fazendo o levantamento do acervo8 actual da exposição permanente 

do MCG, procurei observar e descrever o modo como é dado a ver cada objecto 

exposto, e fui registando a informação escrita disponibilizada ao visitante que a 

percorre.  

Fiz também um levantamento das 1029 entradas do primeiro «Roteiro do Museu 

Calouste Gulbenkian» publicado em 1969, e um levantamento das 1029 entradas do 

«Catálogo do Museu Calouste Gulbenkian» editado em 1989. Do cruzamento da 

informação recolhida nestes três levantamentos resultou um instrumento de avaliação 
                                                           
5Sofia Lapa, Cada coleccionador o seu gosto: uma proposta de exposição no Museu Calouste 
Gulbenkian, Lisboa: F.C.S.H. da U.N.L., 2 VOLS [33+40], policopiado. [Trabalho realizado para o 
seminário Interpretação, Exposição e Divulgação, orientado por Professora Doutora Raquel Henriques 
da Silva.1.º Semestre: Março a Junho 2005] e Sofia Lapa, O retrato desejado do coleccionador: uma 
análise das linhas programáticas do Museu Calouste Gulbenkian (1958-2006), Lisboa: F.C.S.H. da 
U.N.L., 82 págs., policopiado. [Trabalho realizado para o seminário Programação e Gestão, orientado 
pela Professora Doutora Maria Olímpia Lameiras-Campagnolo, 2.º Semestre: Outubro 2005 – 
Fevereiro 2006]. 
6 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. MUSEU (ed. lit.), Roteiro do Museu Calouste 
Gulbenkian, 3 VOLS, Lisboa: F.C.G., 1969; FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. MUSEU 
(ed. lit.), Catálogo do Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 1975; FUNDAÇÃO CALOUSTE 
GULBENKIAN. MUSEU (ed. lit); Maria Teresa Gomes Ferreira (Introdução), Catálogo do Museu 
Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 1981; FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. MUSEU 
(ed. lit.); Maria Teresa Gomes Ferreira (Introdução), Catálogo do Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: 
F.C.G., 2.ªed. 1989; FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. MUSEU (ed. lit.); Maria Teresa 
Gomes Ferreira(Introdução), Museu Calouste Gulbenkian: Roteiro, Lisboa: F.C.G., 1996; 
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. MUSEU (ed. lit.); João Castel-Branco Pereira 
(Introdução), Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 2001; FUNDAÇÃO CALOUSTE 
GULBENKIAN. MUSEU (ed. lit.); João Castel-Branco Pereira;, Nuno Vassalo e Silva (Coordenação), 
Guia do Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 2004. 
7VID.: nesta dissertação BIBLIOGRAFIA: II. C. 2.. 
8 O termo «acervo» será utilizado nesta dissertação para designar o conjunto de peças expostas. 
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da variação do acervo da exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian, entre 

1969 e 2007.  

Na base da estruturação desta dissertação esteve a leitura que fiz das obras «Sede e 

Museu Gulbenkian. Ensaios» (livro e CD ROM) com concepção e coordenação 

científica de Ana Tostões9, e «Fundação Calouste Gulbenkian. Os Edifícios» (livro e 

DVD), da autoria de Ana Tostões. Estas obras foram publicadas pela Fundação 

Calouste Gulbenkian em Março e em Dezembro de 2006, respectivamente.10 

A partir da leitura destas duas obras elaborei uma lista de referências de documentos 

de programação do Museu Calouste Gulbenkian. Planeava então estudar o período de 

treze anos que mediou entre a inicio da actividade da Fundação Calouste Gulbenkian 

e a abertura ao público do seu museu. 

De acordo com uma primeira versão da minha dissertação de mestrado em 

Museologia e Património, a investigação da documentação de programação do Museu 

Calouste Gulbenkian estaria relacionada com um capítulo cujo tema era a 

caracterização do Coleccionador, da Colecção e do Museu Calouste Gulbenkian na 

perspectiva dos primeiros programadores do Museu (1956-1969). 

Foi essa lista inicial que anexei ao meu pedido de autorização aos Serviços Gerais da 

FCG para consultar o Arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian (AFCG).  

Em resposta a esse pedido, foi-me indicado pelo Dr. António Repolho Correia que 

«solicitasse apoio à Arquitecta Ana Tostões». 

A Arquitecta Ana Tostões ofereceu-me a consulta dos dossiers onde arquivara cópias 

de um vasto conjunto de documentação reunido no âmbito da elaboração da 

exposição, do catálogo/CD-ROM e do livro/DVD atrás referidos. 

Durante três dias, mergulhei na leitura desses preciosos instrumentos de trabalho. E 

foi então que encontrei, além de dois relatórios de Georges-Henri Rivière que já 

                                                           
9 Trata-se de um dos dois volumes do catálogo da exposição comissariada por Ana Tostões e intitulada 
«Sede e Museu Gulbenkian. A arquitectura dos anos 60». Esta exposição esteve patente na Galeria de 
Exposições Temporárias da sede da F.C.G. (Piso 0), entre 17 de Março e 4 de Junho de 2006.  
10 Estas duas publicações são várias vezes referidas ao longo desta dissertação. Ao contrário de todas 
as outras referências bibliográficas, em relação a estas duas publicações optei por abreviar as 
referencias bibliográficas para: TOSTÕES (2006 a.) sempre que me refiro à obra: Ana Tostões 
(Concepção e Coord. Cientifica), Sede e Museu Gulbenkian. A Arquitectura dos Anos 60, Lisboa: 
F.C.G., 2006. Incluí CD-ROM intitulado: Sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian. A 
Arquitectura dos Anos 60. Projecto e Construçãoo; e TOSTÕES (2006 b.) sempre que me refiro à obra: 
Ana Tostões, Fundação Calouste Gulbenkian. Os Edifícios, Lisboa: F.C.G., 2006. Incluí DVD 
intitulado: Os Edifícios. 13 Testemunhos. 
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faziam parte da minha lista inicial, outros três relatórios da autoria daquele 

museólogo. Estes últimos integralmente inéditos. 

Perante a qualidade desses documentos de programação do museu da Fundação 

Calouste Gulbenkian, propus à minha Professora orientadora uma reformulação do 

plano inicial da dissertação. Proposta aceite. Os relatórios de Georges-Henri Rivière 

exigiam ser valorizados, ser reconhecidos como peças da programação do Museu 

Calouste Gulbenkian. Foi por esta razão que, a partir desse momento, o meu trabalho 

de investigação passou a centrar-se no período da génese daquele museu.  

Assim sendo, o estudo desenvolvido nesta dissertação sobre a génese da programação 

do MCG centrou-se numa análise de sete documentos do AFCG. São eles: o relatório 

da autoria de Maria José de Mendonça (Dezembro de 1956); o «Esboço do 

Programa», (Julho de 1957), documento em que Maria José de Mendonça é 

responsável pela concepção museológica; e cinco relatórios de consultoria da autoria 

de Georges-Henri Rivière - (I.) «Rapport sur les 3 études de conception du musée de 

la Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner a ces travaux, Lisbonne – 

Paris, 11-15 mars 1960»; (II.) «Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Rapport 

du 13 Avril 1962, par Georges Henri RIVIÈRE, Directeur du Conseil International 

des Musées»; (III.) «Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du Projet du 

Musée de la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962. (Rev : 

Octobre 1962)»; (IV.) «Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du Projet 

du Musée de la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 23 novembre 1962»; e 

«Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du Projet du Musée de la 

Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 24 mars 1963». 

Elegi duas linhas de leitura destes documentos. Quis perceber até que ponto aquilo 

que veio a ser a exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian estava já 

definido na programação inicial do Museu, aquela que entre Setembro de 1956 e 

Julho de 1957 teve como principal protagonista Maria José Mendonça (PARTE II: 

CAPÍTULO 2); e quis perceber qual foi o contributo de Georges Henri Rivière para o 

Museu Calouste Gulbenkian (PARTE II: CAPÍTULO 3). 

O estudo da exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian apresentado na 

PARTE I veio a servir de pano de fundo às linhas de leitura da documentação de 

Programação analisada na PARTE II desta dissertação. 
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Estas linhas de leitura perseguem a resposta à questão que está no cerne desta minha 

dissertação: indagar, tendo como objecto de estudo o Museu Calouste Gulbenkian, 

Para que (nos) serve o museu. Questão esta aqui abordada numa perspectiva de 

identificação da vontade dos primeiros programadores desse museu. 

É importante ressalvar, de novo, que o núcleo de documentos de programação do 

Museu Calouste Gulbenkian por mim trabalhado nesta dissertação faz parte de um 

conjunto bastante mais numeroso de documentação do AFCG seleccionado pela 

Arquitecta Ana Tostões no âmbito dos projectos de exposição e publicações 

apresentados em 2006 (projectos esses desenvolvidos a convite da Fundação Calouste 

Gulbenkian) e, sobretudo, que tive apenas acesso parcial aos documentos que aqui 

estudo, dado que esses documentos estavam incompletos, a alguns faltava texto e a 

todos faltavam os anexos.11  

Não procurei reconstituir a história da programação do Museu Calouste Gulbenkian, 

objectivo que me obrigaria imediatamente à consulta da versão final do «Programa» 

(29 Janeiro 1959) e de muita outra documentação que teria que pesquisar 

directamente no AFCG.  

Esta dissertação apresenta um estudo da ligação que Georges-Henri Rivière teve com 

a programação do Museu Calouste Gulbenkian, mas a avaliação em profundidade da 

participação deste museólogo francês na programação do museu da Fundação 

Calouste Gulbenkian implicará o acesso directo ao AFCG. 

Ouvindo testemunhos directos dos dois principais protagonistas da génese do 

processo de programação do Museu Calouste Gulbenkian, procurei, sim, identificar 

opções de programação que sobreviveram até aos nossos dias, porque assim ficou 

programado que deveria ser, como outras que nunca chegariam a ser adoptadas, 

porque também assim foi decidido.12 

                                                           
11 A única excepção diz respeito a um dos anexos do Memorandum sobre a actividade do Grupo de 
Trabalho das Instalações do Museu e Sede da F.C.G., 15 Janeiro de  1957. Refiro-me ao ANEXO: 
«Esquema das secções da colecção Gulbenkian». 
12 A Fundação Calouste Gulbenkian, de acordo com os seus Estatutos, é administrada por um 
Conselho. Coube a José de Azeredo Perdigão, seu Presidente, o principal protagonismo enquanto 
decisor/validador das propostas de programa/obra dos edifícios da sede e do museu da Fundação 
Calouste Gulbenkian.  
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Paralelamente, apresento um estudo da génese de um discurso oficial interessado em 

manter um museu de homenagem ao Coleccionador-Fundador 



  19  

 

«[...] quem percorre, por exemplo, as salas do Museu 

Nacional de Arte Antiga ou as do Museu Calouste 

Gulbenkian – estas mais dimensionadas à nossa escala e 

abertas sobre a figura enriquecedora do jardim – não 

pode deixar de sentir que são museus-santuário que ali 

estão, belos e distantes. Esquivando-se mais do que 

oferecendo-se.» Raquel Henriques da Silva.13 

 

PARTE I - A exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian (1969-2007). 

Caracterização sumária 

Como vieram aqui parar todos estes objectos? Será esta, porventura, a primeira 

questão a obter imediatamente resposta mal um visitante entra no museu? 

No caso do Museu Calouste Gulbenkian são várias as estratégias adoptadas para que o 

seu visitante, rápida e facilmente, se aperceba de que este museu foi criado graças a 

Calouste Gulbenkian. 

Desde logo, o nome do museu e a frase que assina o átrio de entrada no edifício do 

museu.14 No texto fixado numa das paredes do átrio, que tem como suporte letras de 

bronze, lê-se: 

«Tenho a plena consciência de que é tempo de tomar uma decisão sobre o futuro das 

minhas obras de arte. Posso dizer sem receio de exagero que as considero como filhas 

e que o seu bem estar é uma das preocupações que me dominam. Representam 

cinquenta ou sessenta anos da minha vida ao longo dos quais as reuni, por vezes com 

imensas dificuldades mas sempre e exclusivamente guiado pelo meu gosto pessoal. 

É certo que, como todos os coleccionadores, procurei aconselhar-me, mas sinto que 

elas são minhas de alma e coração. 

                                                           
13 IN.: Raquel Henriques da Silva, “Museus de Arte: podem os Templos ser Fórum?”, IN.: Boletim 
Trimestral da Rede Portuguesa de Museus, N.º 15, Lisboa: I.P.M., Março 2005, pág. 15. 
14 O acesso principal ao edifício do Museu Calouste Gulbenkian faz-se pelo Parque Calouste 
Gulbenkian. Na fachada principal do edifício do museu está escrito «Museu Calouste Gulbenkian». 
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Lisboa, 10 de Fevereiro de 1953. C. S. Gulbenkian». 

Trata-se da citação de uma passagem de uma carta escrita por Calouste Gulbenkian a 

John Walker, o então Director da National Gallery of  Art, em Washington. A carta 

data de 10 de Fevereiro de 1953.15 

O grafismo das letras da assinatura imita a assinatura manuscrita de Calouste 

Gulbenkian. A assinatura parece induzir-nos a pensar que Calouste Gulbenkian teve 

responsabilidade quanto à presença desse texto no interior do museu que conserva, 

investiga e divulga aquela que foi a sua Colecção, pois que por vontade testamentaria 

de Calouste Gulbenkian, se tornou Colecção da Fundação Calouste Gulbenkian. 

A exposição permanente de cerca de um sexto dessa Colecção esteve no cerne da 

programação e edificação do Museu Calouste Gulbenkian. 

Actualmente, a Colecção do museu é introduzida pela escultura Apolo de Houdon 

(INV. 552). Colocada em frente da parede onde está escrita a citação de Calouste 

Gulbenkian que acabei de referir. Apolo reforça a evocação da presença simbólica do 

protector/coleccionador das artes e, ao mesmo tempo, recupera um lugar de destaque 

que Gulbenkian lhe atribuíra no seu palacete da Avenida de Iéna, em Paris.16 

A frase em bronze é um elemento museográfico que remonta à abertura do museu ao 

público, a 4 de Outubro de 1969, mas a montagem da escultura de Houdon remonta à 

reabertura do museu em Julho de 200117. 

João Castel-Branco Pereira, Director do Museu desde 1999, a propósito das alterações 

introduzidas neste átrio durante as «obras» que levaram ao encerramento temporário 

da exposição permanente, defende que  «O espaço [da entrada do Museu] foi 
                                                           
15 VID.: José de Azeredo Perdigão (Outubro 1969), “Discurso do Doutor José de Azeredo Perdigão, 
Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian”, Colóquio. Revista de 
Artes e Letras, 1ª Série, n.º56, Lisboa: F.C.G., Dezembro de 1969, pág. 18. 
16 VID.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, s/pág. 
[pág. 181], FOTO: «Avenida de Iéna, o átrio do palacete». 
17 Desde essa data, esta escultura apenas foi retirada deste átrio para figurar numa exposição 
temporária no Palácio de Versailles, entre Maio de 2003 e Maio de 2004. Como permuta, o Governo 
francês cedeu, por igual período, a escultura Apolo de Guillaume II Cousteau, que também esteve 
exposta no átrio da entrada principal do edifício do museu, mas  na zona mais próxima da entrada que 
dá acesso directo ao núcleo de Arte Egípcia da exposição permanente. VID.: Rosa Figueiredo (textos), 
Uma Obra do Palácio de Versailles: Apolo. Guillaume II Cousteau (1716-1777), Lisboa: F.C.G., 2003. 
Edição bilingue. (Desdobrável da Exposição temporária do Ciclo Uma obra de arte em foco», patente 
no átrio principal do edifício do Museu Calouste Gulbenkian, entre Abril de 2003 e Maio de 
2004).VID.: www.museu.gulbenkian.pt: «exposições passadas». 

http://www.museu.gulbenkian.pt/
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nobilitado por mais vazio18 apenas pontuado simbolicamente por uma única peça, 

uma das grandes esculturas da colecção, o Apolo de Houdon, que estava 

secundarizada no jardim interior e foi elevada agora num plinto de pedra. 

Na parede do lado oposto colocou-se uma vitrina alta onde se expõem as publicações 

produzidas pelo Museu que, indiciando a loja no piso inferior, evidenciam sobretudo 

o trabalho de investigação que se tem desenvolvido e que é essencial fonte de 

prestigio para a instituição».19 

Nesse jardim interior onde até 2001 esteve exposto o Apolo de Houdon, e a que se 

tem acesso pelo átrio da entrada principal do museu, continua exposto Jean d’Ayre, 

um dos Bourgeois de Calais de Auguste Rodin (INV. 567). 

Pelo átrio da entrada principal do edifício do museu, o visitante tem também acesso 

directo à galeria da exposição permanente.  

Saindo pela zona onde se localizam os bengaleiros de apoio ao Museu, através de 

umas escadas pode aceder-se a uma das entradas para a grande nave de exposições 

temporárias do edifício da Sede. Descendo ao Piso 2 do edifício do museu entra num 

segundo átrio. Neste átrio situam-se a loja do museu, os acessos directos à biblioteca, 

à galeria de exposições temporárias, à cafetaria, às casas de banho, ao multibanco e à 

cabine telefónica. Este átrio dá também acesso a todos os serviços do museu não 

públicos e a uma segunda porta de entrada/saída para o jardim. 

 

1. 1969-1989-2007: variações do acervo da exposição permanente do Museu 

Calouste Gulbenkian 

Ao longo dos seus quase 40 anos de abertura ao público, o Museu Calouste 

Gulbenkian tem desenvolvido uma programação expositiva essencialmente assente 

em três grandes tipologias. São elas: a exposição permanente de cerca de um sexto da 

sua Colecção; as exposições rotativas de objectos da sua Colecção; e as exposições 

temporárias, que, embora não tendo como obrigatoriedade programática a de 

                                                           
18Foi retirado o balcão de vendas de publicações, permanecendo apenas a bilheteira. 
19 IN.: João Castel-Branco Pereira, “Revisitar o Museu Calouste Gulbenkian”, Pedra & Cal, n.º 12, 
Outubro - Dezembro 2001, pág. 9. 
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integrarem objectos da Colecção do MCG propõem sempre diálogos com essa 

Colecção.20 

Diferenciando-se das recentes politicas seguidas por outros museus de referência que 

apostaram na reprogramação das suas exposições permanentes - muitos deles até 

preferindo passar a designá-las por «exposições de referência» em alternativa a 

«exposições permanentes» - o MCG mantém o mesmo programa de exposição 

permanente que tinha quando inaugurou, em 1969. 

No entanto, apesar da sua programação «permanente», o acervo dessa exposição 

sofreu variações entre 1969 e 2007.  

Não me refiro, naturalmente, às variações pontuais. Àquelas que continuam a 

verificar-se porque determinados objectos são retirados dessa exposição para serem 

sujeitos a acções de estudo e restauro, ou, mais recorrentemente para figurarem em 

exposições temporárias noutros museus ou nas galerias de exposição temporária dos 

edifícios da  FCG21. 

O Museu Calouste Gulbenkian foi dirigido por Maria Teresa Gomes Ferreira entre 

1969 e 1998. Antes de ser responsável pela Direcção do Museu, Maria Teresa Gomes 

Ferreira começou por ser, na qualidade de Conservadora, colaboradora assistente da 

programação do Museu e, depois, interveniente directa nesse processo. 

Eu quis saber se durante esse longo período correspondente aos primeiros trinta anos 

da exposição permanente ocorreram alterações significativas no seu acervo. 

João Castel-Branco Pereira é o segundo e actual Director deste Museu. 

Como acima referi, a nomeação do actual Director do MCG coincidiu com o inicio de 

um período de remodelação de equipamentos da galeria da exposição permanente, 
                                                           
20 A programação de exposições temporárias do MCG obedece a duas tipologias: exposições de 
duração média de três meses, apresentadas quer na Galeria de Exposições Temporárias do Museu (Piso 
2 do edifício do Museu), quer, mais pontualmente, na Galeria de Exposições Temporárias da Sede 
(Piso 0 do edifício da Sede); e exposições do ciclo intitulado “Uma Obra de Arte em Foco”, com uma 
permanência média de cerca de seis meses e que, na maioria das suas edições, foram apresentadas no 
interior da galeria de exposição permanente do  Museu, na zona de separação entre a «Arte Oriental e 
Clássica» e a «Arte Europeia» (só excepcionalmente as exposições deste Ciclo tiveram como espaços 
de apresentação o átrio de entrada principal do edifício do Museu e a Galeria de Exposições 
Temporárias do Museu). VID.: www.museu.gulbenkian.pt : «exposições passadas». 
21 Nos edifícios da FCG inaugurados em 1969, existem três galerias de exposições temporárias: uma 
Galeria de Exposições Temporárias do Piso 2 do edifício do Museu, e duas Galerias de exposições 
temporárias no edifício da Sede (Piso 0  e Piso 01). 

http://www.museu.gulbenkian.pt/
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que implicou o seu esvaziamento total e o seu encerramento ao público durante cerca 

de um ano e oito meses. 

Quis também saber, quando a exposição permanente do MCG reabriu, em Junho de 

2001, que objectos foram retirados do acervo, que novos objectos foram integrados, e 

se  passaram a estar mais, ou menos objectos expostos do que os que tinham estado 

entre 1969 e 1999. 

Desde 1969 até 1989, o MCG/FCG foi editando catálogos exaustivos da sua 

exposição permanente.22 Porém, desde a reabertura do MCG em 2001, há já seis anos, 

portanto23, deixou de existir um catálogo que incluísse todos os objectos expostos em 

permanência. 

Não cabendo no âmbito desta dissertação o estudo aprofundado da composição e da 

variação do acervo da exposição permanente ao longo dos últimos quase 40 anos de 

existência do Museu24, procurei, no entanto, criar um instrumento de análise desse 

acervo que me permitisse confirmar o carácter essencialmente permanente da 

exposição estudada nesta dissertação. Apresento esse instrumento no ANEXO 1 – 

CD. 

O Quadro do ANEXO 1 permite estabelecer uma leitura comparada entre as entradas 

do «Roteiro do Museu Calouste Gulbenkian» publicado em 1969, as entradas do 

«Catálogo do Museu Calouste Gulbenkian» publicado em 1989 (numa 2.ªedição 

corrigida e aumentada da edição de 1982) e a lista de objectos actualmente expostos. 

Esta lista resultou de um levantamento in loco, que realizei entre Março e Outubro de 

2007. 

                                                           
22 Entre o «Roteiro» do Museu Calouste Gulbenkian editado em 1969, e a 2.ª ed. do «Catálogo» do 
Museu Calouste Gulbenkian editada em 1989, foram editados em 1975 o primeiro «Catálogo» do 
Museu Calouste Gulbenkian e em 1982 a 1.ª ed. do «Catálogo» do Museu Calouste Gulbenkian, que 
viria a ser actualizado e corrigido na já referida 2.ªed. de 1989. 
23 Lembro que este texto nos reporta para o estudo da exposição permanente que realizei em 2007. 
24 Um dos documentos que interessaria estudar no âmbito de uma análise comparativa entre o 
acervo e a montagem existentes no primeiro período de apresentação da exposição permanente do 
Museu Calouste Gulbenkian (entre 4 Outubro de 1969 e 2 de Outubro de 1999) e os que existem 
desde que o museu reabriu, isto é, desde Junho de 2001 até ao presente, seria a maqueta definitiva 
do museu. 

Esta maqueta miniaturiza o espaço interior do piso da exposição permanente, com a colocação 
definitiva das  obras, permitindo estudar a fundo um conjunto de aspectos que caracterizaram a 
primeira apresentação da exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian. 
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Só foi possível estabelecer uma comparação entre o acervo da exposição permanente  

patente em 1969, em 1989 e em 2007, porque, quer no «Roteiro do Museu Calouste 

Gulbenkian» publicado em 1969, quer no «Catálogo do Museu Calouste Gulbenkian» 

publicado em 1989, quer nas tabelas de todos os objectos expostos em 2007, constam 

os números de inventário de todos os objectos25. Devo salientar que as fotografias dos 

objectos correspondentes a todas as entradas do Catálogo editado em 198926 

constituíram um recurso fundamental em termos de facilitação daquela comparação27. 

No quadro que se segue apresento alguns resultados da leitura do QUADRO do 

ANEXO 1. Ressalvo, desde já, que na contagem do acervo, diferenciada em sete 

períodos, não tive em conta os exemplares da numismática grega (expostas no núcleo 

«2. Arte Greco-Romana»)28 

Períodos de exposição Circuito «Arte Clássica 

e Arte Oriental» 

Circuito «Arte 

Europeia» 

                                                           
25 Actualmente, dos 1067 objectos expostos apenas 1 não dispõe de número de inventário identificado 
na tabela: trata-se de uma «Píxide» do N5 (Arte Arménia. Na ficha sobre este objecto, que pertence a 
uma tabela de conjunto, está escrito: 
«3.  
Píxide/Pyx 
Sedrak 
Cesarea 1687 / Kayseri 
Ouro/gold 
Adquirida pela Fundação Calouste Gulbenkian. 
Acquired by the Calouste Gulbenkian Foundation.». 
26 Refiro-me às 1029 fotografias a preto e branco correspondentes aos 1029 objectos catalogados nesta 
publicação. 
27 VID.: nesta dissertação, PARTE I: nota 38, pág. 32. 
28No caso do «Roteiro do Museu Calouste Gulbenkian» publicado em 1969 - refiro-me concretamente 
ao VOL. 2 – Museu Calouste Gulbenkian. Suplemento do Roteiro 1. Arte Greco-Romana. Numismática - 
as entradas de cada moeda não incluem o respectivo número de inventário. 

Nos «Catálogos» do MCG publicados em 1975, 1982 e 1989, não foram incluídas as moedas gregas. 

Sabemos que em 1996 estavam expostas 143 moedas gregas de ouro. 
Entre 1971 e 1989, foram publicados pela FCG  os 4 volumes do catálogo das moedas gregas da 
colecção reunida por Calouste Gulbenkian. Este catálogo teve como co-autores E.S. G. Robinson e 
Mário de Castro Hipólito. VID.:  E. S. G. Robinson; Mário de Castro Hipólito, A Catalogue of the 
Calouste Gulbenkian Collection of Greek Coins, 4 VOLS, Lisboa: FCG, 1971-1989. 
Em 1996 foi publicado o catálogo Moedas Gregas Antigas. Ouro. Museu Calouste Gulbenkian, da 
autoria de Mário C. Hipólito. No texto de apresentação assinado pela Directora do Museu, lemos: «[...] 
Com esta publicação [...] o Museu faculta ao público importantes elementos para a divulgação e estudo 
das moedas gregas que os cuidados de conservação permitem manter em exposição permanente.» IN.: 
Maria Teresa Gomes Ferreira, “Apresentação”, Moedas Gregas Antigas. Ouro. Museu Calouste 
Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 1996, pág. 8. 
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(a) 1969-1972 93 19 

(b) 1969-1989 75 92 

(c) 1969-1972 e [2001-

]2007 

12 6 

(d) 1969-2007 381 390 

(e) 1972-1989 43 61 

(f) 1989-2007 26 16 

(g) [2001-] 2007 39 52 

   

Acervo 2007 = (c) + (d) + 

(f) + (g) 

458 464 

 

A partir destes dados podemos concluir: 

• Que o total de objectos do acervo em 1969 era de 1068 objectos (= (a) +(b) + 

(c) +(d)); 

• Que o total de objectos do acervo em 1989 era de 1196 objectos (= (b) +(d) + 

(e) + (f)), dos quais 938 ((b) + (d)) estavam expostos desde 1969; 

• Que o total de objectos do acervo em 2007 é de 922 objectos (= (c) +(d) + (f) 

+ (g)), dos quais 789 estão expostos desde 1969. 

• E que entre uma (a de 1969) e outra apresentação (a de 2007), existiu uma 

variação de cerca de 146 objectos.  

Assim, não contando com a numismática Greco-Romana, em 1969 o acervo da 

exposição permanente do MCG contava com 1068 objectos29; Em 1989 contava com 

1196 objectos; e em 2007, o acervo da exposição permanente do MCG conta com 922 

objectos. 

                                                           
29 Número que não coincide com o número de entradas dos Volumes 1 e 3 do Roteiro do Museu 
Calouste Gulbenkian publicado nesse ano, porque existem várias entradas deste Roteiro que 
correspondem a mais do que um objecto (enquanto a contagem que eu fiz teve por base uma contagem 
dos números de Inventário). 
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Introduzindo agora, a numismática greco-romana, de acordo com o «Roteiro» de 

1969, nessa data estavam expostas 398 moedas gregas + 10 medalhões romanos de 

Abuquir30, enquanto actualmente (2007) estão expostas 117 moedas gregas e continua 

exposto o mesmo núcleo dos medalhões romanos. Podemos, então, concluir que no 

total o acervo em 1969 era formado por 1476 objectos, contra os 1049 objectos 

actualmente expostos. 

A leitura do Quadro do ANEXO 1, em termos de rotatividade dos objectos do acervo 

da exposição permanente do MGG permite concluir: 

• Que, considerando de um modo abrangente o período entre 1969 e 2007, 

foram expostos 589 objectos (= (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g)) no 

circuito de arte clássica e oriental, dos quais 381 se mantiveram em 

permanência; e foram expostos 636 objectos (= (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) 

+ (g)) no circuito de arte europeia, dos quais 390 se mantiveram em 

permanência; 

• Que entre 1969 e 2007 houve uma rotatividade de cerca de 473 objectos (265 

no circuito arte clássica e oriental e 208 no circuito arte europeia). 

A análise do Quadro do ANEXO 1 permite confirmar que em 2007 permanece 

exposta a maioria dos objectos escolhidos para figurarem neste museu, desde a sua 

abertura, em 1969, mas que também houve uma dinâmica de rotatividade do acervo. 

Verificaram-se duas grandes alterações por razões imediatas de conservação. Refiro-

me ao conjunto de estampas japonesas31 - que sofreu variações de 1969 para 1975, se 

manteve estável entre 1975 e 1989, e, após a reabertura do museu em 2001, não 

                                                           
30 VID.: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Roteiro do Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: 
F.C.G., VOL. 2 – Museu Calouste Gulbenkian. Suplemento do Roteiro 1. Arte Greco-Romana. 
Numismática, 1969. 
31 Segundo o «Roteiro do Museu Calouste Gulbenkian» publicado em 1969, do acervo inicial da 
exposição permanente fizeram parte 42 estampas japonesas. VID.: FUNDAÇÃO CALOUSTE 
GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro, Lisboa: F.C.G., 1969, VOL. 1, n.º s. 417 a 438, 
s/pág.. 
Segundo os textos dos Catálogos do Museu Calouste Gulbenkian, entre 1975 e 1989, daquele núcleo de 
42 estampas japonesas estiveram expostas 11, a que foram acrescentadas outras 9. Assim, entre 1975 e 
1989 estiveram expostas 20 estampas japonesas no núcleo 6 – Arte do Extremo Oriente da exposição 
permanente do MCG. VID.: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. 
Catálogo, Lisboa: F.C.G., 2.ª ed., 1989, n.º s CAT. 399 a 409, pp. 69-70.  
Nas edições de 1975 e de 1982 as estradas correspondentes às estampas japoneses corresponderam 
exactamente aos mesmos números de Catálogo e de páginas. VID.: FUNDAÇÃO CALOUSTE 
GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 1975, n.º s CAT. 399 a 409, 
pp. 69-70; e VID.: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. 
Catálogo, Lisboa: F.C.G., 1.ª ed., 1982, n.º s CAT. 399 a 409, pp. 69-70. 
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voltou a integrar a  exposição permanente -, e aos «Livros Impressos» e 

«Encadernações».32 

A questões de conservação esteve também ligada a substituição de seis dos «veludos» 

do núcleo «4. Arte do Oriente Islâmico».33 

Uma última grande alteração diz respeito aos núcleo «17. Obras de René Lalique». 

Este núcleo sofreu uma redução muito significativa do número de objectos 

expostos.34 Em vários outros núcleos da exposição permanente verificaram-se 

reduções dos números de objectos expostos de uma mesma tipologia.35 A análise do 

Quadro do ANEXO 1 permite ainda avaliar outras variações mais pontuais.36 

 

2. A exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian em 2007 

2.3.Elementos de informação 

                                                           
32 No circuito da «Arte Europeia» (núcleos 9 e 10). VID.: nesta dissertação, Quadro ANEXO 1. 
33 Os seis «veludos» turcos dos séculos XVI e XVII com os números de  inventário: INV. 191, INV. 
1501 B, INV. 2042, INV. 189 A, INV. 2148 e INV. 2236 foram substituídos pelos seis veludos com os 
números de  inventário: INV. 1503 A, INV. 189 B, INV. 1510, INV. 1433, INV. 1388 B, INV. 2231. 
VID.: nesta dissertação, Quadro ANEXO 1. 
34 Em 1989 neste núcleo estavam expostos 108 objectos: 78 (joalharia), 19 (vidros), 11 (diversos). 
VID.: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, o Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: 
F.C.G., 2.ª ed., 1989, pp. 125-131.  
Em 1997, após uma alteração profunda na museografia deste núcleo, foi editado um «roteiro» da «Sala 
Lalique». Segundo este Roteiro, em 1997, estavam expostas 114 obras de Lalique.  
O Roteiro disponibiliza duas plantas. Na primeira planta está indicada como «Entrada» para as 
«Galerias de Exposição Permanente» a porta de acesso directo ao N16 EP. VID.: Maria Teresa Gomes 
Ferreira (Plano e sistematização do texto),  Sala Lalique – Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: 
F.C.G., 1997. 
Actualmente estão expostas 78 obras de René Lalique (uma no núcleo 16 e as restantes no núcleo 17). 
35 Foi o que aconteceu com a ourivesaria grega (núcleo «2. Arte Greco-Romana») em que foram 
retiradas da exposição doze peças; com o núcleo «3. Arte da Mesopotâmia», que foi reduzido de 
cinco para dois objectos; com o núcleo «4. Arte do Oriente Islâmico», em que foi reduzido em dez 
espécimes o número de azulejos de Iznik expostos e foram retiradas várias peças de louça (quinze da 
Turquia; nove do Cáucaso); no N6 – Arte do Extremo Oriente foram retiradas seis peças de porcelana 
chinesa, três pedras duras, e dezoito lacas japonesas. 

Dentro do «circuito da Arte Europeia», núcleo «10. Artes Decorativas. França. Século XVIII» foram 
retirados seis «bronzes» e oito peças de mobiliário. VID.: nesta dissertação, Quadro ANEXO 1.  
36 Como exemplo dessas alterações pontuais refira-se o caso do núcleo 14 (Pintura de Guardi). Em 
1989 estava exposto o mesmo número de obras de Guardi que actualmente se encontra exposto, mas 
foram feitas duas trocas. As obras (INV. 385B) e (INV. 387) que estavam expostas em 1989 (VID.: 
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 
2.ª ed., 1989, N.º s CAT. 989 e 992, pág. 154) foram retiradas, sendo substituídas pelas obras (INV. 
388B) e (INV. 357). 
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2.3.1. As plantas das galerias de exposição permanente do 

museu à consulta no átrio e no desdobrável sobre o 

MCG 

No átrio da entrada principal do edifício do museu existem quatro portas de acesso 

directo às galerias de exposição permanente.  

Ao lado de uma dessas portas está colocada uma planta do museu, de grandes 

dimensões. Este documento não tem título.  

Da sua leitura concluímos que a exposição permanente do MCG está organizada em 

dezassete núcleos. Cada um desses núcleos está identificado por um número e um 

título: 

«1. Arte Egípcia» 

«2. Arte Greco-Romana» 

«3. Arte da Mesopotâmia» 

«4. Arte do Oriente Islâmico» 

«5. Arte Arménia» 

«6. Arte do Extremo Oriente» 

«7. Marfins e Iluminuras» 

«8. Pintura e Escultura 

  (Sécs. XV, XVI e  XVII) Alemanha, Flandres, Holanda e Itália» 

«9. Arte do Renascimento 

  Flandres, Fran[ç]a e Itália» 

«10. Artes Decorativas 

  (Séc. XVIII) França» 

«11. Pintura e Escultura 

  (Séc. XVIII) França» 
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«12. Ourivesaria 

  (Sécs. XVIII e XIX[)] França» 

«13. Pintura  

  [(] Séc. XVIII e XIX) Inglaterra» 

«14. Pintura 

  (Séc. XVIII e [X]IX) Itália» 

«15. Pintura e Escultura 

 ([S]éc. XIX) França» 

«16. Pintura  

  (Século XIX) França» 

«17. Obras de René Lalique» 

Por ser uma planta de consulta livre e mais directamente acessível aos visitantes do 

Museu, sempre que ao longo desta dissertação me referir a um destes 17 núcleos, 

utilizarei a designação que de cada um desses núcleos é dada nesta planta. 

No átrio principal do edifício do Museu, o visitante tem também livre acesso a uma 

outra planta do MCG que foi inserida num desdobrável distribuído gratuitamente no 

balcão da bilheteira. 

A leitura desta planta permite-nos concluir que a exposição permanente do MCG está 

estruturada em dois circuitos principais, definidos por um critério cronológico e 

geográfico: o circuito da «arte clássica e oriental» e o circuito da «arte europeia». 

Dentro do circuito da «arte clássica e oriental» os objectos estão organizados em seis 

núcleos:  

«1. Arte Egípcia»;  

«2. Arte Greco-Romana»;  

«3. Arte da Mesopotâmia»;  
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«4. Arte do Oriente Islâmico»; 

«5. Arte Arménia»;  

«6. Arte do Extremo-Oriente». 

Dentro do circuito da «arte europeia», os objectos estão organizados em onze núcleos:  

«7. Arte Europeia. 

 Marfins e Iluminuras, sécs. X a XVI»;  

«8. Arte Europeia 

 Pintura e Escultura, sécs. XV a XVII»;  

«9. Arte Europeia 

  Escultura, Medalhística, Artes Decorativas e Arte do Livro, sécs. XV a XVII»;  

«10. Artes Decorativas, França séc. XVIII»;  

«11. Pintura e Escultura, França, séc. XVIII»;  

«12. Ourivesaria»;  

«13. Arte Europeia 

  Pintura e Escultura, França e Inglaterra, sécs. XVIII a XIX»;  

«14. Pinturas de Francesco Guardi»;  

«15. Pintura e Escultura, França, séc. XIX»;  

«16. e 17. Obras de René Lalique»37 

2.3.2. Informação escrita existente no interior das galerias da 

exposição permanente do MCG 

No interior da exposição permanente do MCG existem três tipos de suportes de 

informação: os textos/sinalização murais; as tabelas; e  o CDROM. 

                                                           
37 IN.: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G.,  3.ª   
ed. 2005, 12 págs., desdobrável. [Design: Alda Rosa]. 
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2.3.2.1.Textos de parede/sala 

Título de «circuito» e títulos de «núcleos»: 

Dos dois circuitos em que se organiza a exposição permanente apenas está 

identificado: o circuito de «Arte europeia».  

O grafismo das palavras do título do circuito - «ARTE EUROPEIA» - que identifica o 

início deste circuito dentro das galerias de exposição (colocado numa das paredes à 

entrada para o núcleo «7. Marfins e Iluminuras») é semelhante ao das palavras que 

existem no átrio do museu para identificar a porta de entrada que dá acesso directo 

precisamente a este circuito. 

Seis dos dezassete núcleos em que foi estruturada a exposição permanente estão 

identificados por um título de núcleo (não numerado), escrito em letras de bronze. São 

eles, cinco dos seis núcleos do circuito da «Arte Oriental e Clássica»: «Arte Egípcia» 

[EP N1]; «Arte Greco-Romana» [EP N2], «Arte da Mesopotâmia» [EP N3], «Arte do 

Oriente Islâmico» [EP N4] e «Arte do Extremo Oriente» [EP N6]. 

E no circuito da «Arte europeia» o único núcleo identificado é o das obras de «René 

Lalique» [EP N17]. 

Texto de «núcleo» 

No interior do núcleo «17. Obras de René Lalique», logo à entrada, está fixado em 

letras de bronze o seguinte texto de parede: 

«Votre père était un ami très cher et au regret de l’avoir perdu s’ajoutte la peine 

infinie que nous éprouvons devant la disparation d’un grand homme... 

... Sa place est parmi les plus grands dans l’histoire de l’art de tous les temps et sa 

maîtrise si profissionelle, son esquise imagination, feront l’admiration des elites 

futures. Carta do Coleccionador à filha do artista, Suzanne Lalique-Havilland, após a 

morte de Lalique.» 

O grafismo destas letras é semelhante ao que foi usado nas letras de bronze que 

servem de suporte à citação de Gulbenkian escolhida para figurar na entrada principal 

do edifício do museu. 

2.3.2.2.Sinalização mural 
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À entrada de cada um dos dezassete núcleos da exposição permanente foi colocado 

um sinal que indica a existência de um código numérico que corresponde à introdução 

de cada um desses núcleos no áudio guia. 

2.3.2.3.Tabelas 

Para todos os objectos expostos – 1067 objectos - existe informação escrita nas  

respectivas tabelas.  

Relativamente ao número de objectos por tabela existem dois tipos de tabelas: as 

tabelas de conjunto e as tabelas individuais. 

Quanto às tabelas de conjunto existem dois tipos de tabelas: as tabelas em que cada 

objecto nelas agrupado é identificado por uma breve ficha, e as tabelas em que uma 

mesma ficha remete para o conjunto de objectos dessa tabela. Nestes últimos casos, a 

seguir à designação dos objectos surge indicada uma datação que abrange todos os 

objectos desse conjunto.  

Nalgumas tabelas de conjunto é identificado o material de que são feitos os objectos. 

Quanto ao número de inventário, há vários casos de tabelas em que uma mesma ficha 

remete para um conjunto de objectos em que a ordenação dada aos números de 

inventário não permite estabelecer uma correspondência directa entre cada número de 

inventário e o objecto a que pertence esse número38. 

Em regra, o layout das tabelas de conjunto inclui:  

• A designação do objecto (tipologia) / título na pintura e escultura (em muitos 

casos a designação inclui também uma referência ao proprietário original, ao 

tipo de decoração do objecto ou ao motivo representado, etc.); 

• A identificação do autor (referências biográficas relativas à data de 

nascimento e de morte; ao ofício); 

• A identificação do local de construção/fabrico/execução (país, região, cidade); 

• A indicação da data em que foi criado;  

                                                           
38 Quando fiz o levantamento do acervo exposto em 2007, sempre que me deparei com casos em que a 
tabela não me permitia concluir a que objectos pertencem os números de inventário, consultei as 
fotografias dos objectos no «Catálogo» do Museu Calouste Gulbenkian (2.ªed. 1989). Em todos os 
casos a utilização deste recurso permitiu-me  estabelecer a correcta associação entre cada objecto e o 
seu número de inventário. 
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• A indicação do material de que é feito / técnica e suporte no caso da pintura, 

gravura e desenho;  

• E o número de inventário. 

Várias tabelas de conjunto incluem também um gráfico que permite relacionar as 

fichas informativas da tabela com os objectos que correspondem a cada uma dessas 

fichas. 

Existem 98 tabelas que incluem o número do código numérico da entrada do áudio 

guia correspondente ao objecto assinalado nessas tabelas.39 

 

2.3.2.4.CDROM 

No interior da galeria da exposição permanente estão disponíveis três pontos de 

consulta de um CDROM sobre o MCG.  

Introduzidos após a reabertura do museu em Junho de 200140, estes três pontos de 

consulta do CDROM estão localizados na zona de passagem do «circuito de Arte 

Oriental e Clássica» para o «circuito de Arte Europeia». 

O utilizador pode optar pela versão em português ou pela versão em inglês.  

O ecrã de entrada deste CDROM tem escrito «Museu Calouste Gulbenkian». 

                                                           
39 O áudio guia da exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian «foi criado em Outubro de 
2006, tendo o Serviço Educativo colaborado na elaboração dos conteúdos, estando também prevista a 
sua colaboração na actualização e desenvolvimento.» IN.: Rosário Azevedo, “A acção pedagógica do 
serviço educativo do Museu Calouste Gulbenkian”, Museologia.pt, Lisboa: I.P.M.; n.º1, Maio 2007, 
pág. 40. 
Este serviço de visitas áudioguiadas está disponível ao público visitante desde Dezembro de 2006. 
40 O «fornecimento de mais informação para o público através de pontos de consulta electrónica» 
correspondeu, segundo o depoimento do actual Director do MCG, ao «desejo de suprir exigências 
recentes». VID.: João Castel-Branco Pereira, “Revisitar o Museu Calouste Gulbenkian”, Pedra & Cal, 
n.º 12, Outubro-Dezembro de 2001, pág. 7. 
Segundo o «Relatório Balanço e Contas 2001 da Fundação Calouste Gulbenkian», relativamente às 
alterações introduzidas na informação disponibilizada ao visitante no interior do «museu»: «Reflectiu-
se [...] sobre os modos de revitalização constante da comunicação dos públicos com o museu através da 
acção dos Serviços Educativos, da informação disponibilizada através das tecnologias informáticas e 
dos materiais gráficos ao longo do percurso da Exposição Permanente. [...] A reformulação dos 
materiais gráficos, agora complementados com meios informáticos que dão ao visitante acesso a outros 
conhecimentos, como sejam os percursos biográficos do Coleccionador, os espaços da sua casa em 
Paris, ou fichas das peças em exposição, são outros dos melhoramentos introduzidos que permitem 
uma fruição mais completa do edifício e das peças agora expostas.» IN.: FUNDAÇÂO CALOUSTE 
GULBENKIAN, Relatório Balanço e Contas 2001, Lisboa: F.C.G., 2002, pp. 31-33 
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Clicando sobre essas palavras, surge um menu que oferece três opções: «A 

Colecção», «O Coleccionador» e «O Edifício». 

«A Colecção» subdivide-se em: «Arte Oriental e Clássica» e «Arte Europeia». 

Optando pelo link «Arte Oriental e Clássica» ficam disponíveis seis links, cada uma 

com um determinado número de fichas de objectos: «Arte Egípcia» (6 fichas41); 

«Arte Greco-Romana» (6 fichas42); «Arte Mesopotâmia» (1 ficha43); «Arte Oriente 

Islâmico» (22 fichas44); «Arte Arménia (4 fichas45)»; «Arte do Extremo Oriente» (7 

fichas46). 

Optando pelo link «Arte Europeia», o utilizador pode consultar cinco outras áreas da 

Colecção: «Escultura» (13 fichas47); «Arte do Livro» (7 fichas48); Pintura (20 

fichas49); «Artes Decorativas» (23 fichas50); «René Lalique» (10 fichas51). 

No total existem neste CDROM fichas informativas de 128 objectos do acervo da 

exposição permanente do MCG52. 

                                                           
41 Referentes às peças: INV. 138; INV. 52; INV. 158; INV. 21; INV. 168; INV 167. 
42 Referentes às peças: INV. 682; INV. MG231; INV. MG29; INV. 2760; INV. 2428; INV. 1034. 
43 Referentes à peça: INV. 118. 
44 Referentes às peças: INV. 416; INV. 935; INV. 1567; INV. 2378; INV. 1060; INV. L.A. 161 INV. 
328; INV. 1728; INV. 211; INV. L.A. 180; INV. 1641; INV. 834; INV. 1598 B; INV. 1505; INV. 
T.100; INV. T.97; INV. 189 A; INV. 2251; INV. T.99; INV. T. 71; INV. 1512; INV. T.62. 
45 Referentes às peças: INV. L.A. 152 ; INV. L.A. 216 ; INV. 927; INV. 220. 
46 Referentes às peças: INV. 2372; INV. 2374; INV. 961; INV. 109; INV. 1337; INV. 1364; INV. 
1350. 
47 Referentes às peças: INV. 100; INV. 125; INV. 207; INV. 2404; INV. 2419; INV. 540; INV. 53; 
INV. 1390; INV. 249; INV. 20; INV. 17; INV. 562; INV. 567; 
48 Referentes às peças: INV. L.A. 139; INV. L.A. 148; INV. L.A. 155; INV. L.A. 149; INV. L.A. 151; 
INV. L.A. 251; INV. L.A. 252. 
49 Referentes às peças: INV. 79 A; INV. 79 B; INV. 272; INV. 628; INV. 282; INV. 208; INV. 959; 
INV. 1489; INV. 2380; INV. 436; INV. 390; INV. 429; INV. 2362; INV. 2361; INV. 89; INV. 257; 
INV. 450; INV. 2301; INV. 273; INV. 420; INV. 206.    
50 Referentes às peças: INV. 2329; INV. 29 A; INV. 324 B; INV. 30; INV. 2221 A/B; INV. 195; INV. 
2379; INV. 2381; INV. 287 A/B; INV. 1071 e INV. 2166; INV. 124 A/B/C; INV. 604; INV. 284; INV. 
280; INV. 32 C; 201 INV. 749; INV. 1085 A/B/C; INV. 1076 A/B; 2082; 38; 18 A/B; 340. 
51 Referentes às peças: INV. 1142; INV. 1216; INV. 1134; INV. 1141; INV. 1192; INV. 1151; INV. 
1168; INV. 1211; INV. 1214; INV. 1255. 
52 Neste recurso multimédia disponível no interior das galerias de exposição permanente somos 
informados de que da Colecção deste Museu fazem parte «c. 6640 obras adquiridas por Calouste 
Gulbenkian». IN.: CDROM: «A Colecção»: «História da Colecção» . 
No site do MCG, criado em 2001, no link «A COLECÇÃO» somos informados de que «A colecção 
Calouste Gulbenkian é constituída por cerca de 6000 peças, das quais o Museu reúne nas suas galerias 
de exposição permanente 1000 das mais representativas.» IN.: www.museu.gulbenkia.pt 
:«A COLECÇÃO». 

http://www.museu.gulbenkia.pt/
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No link «O Coleccionador» estão disponíveis três links: «Biografia»; «História da 

Colecção» e «Visita à casa de C. Gulbenkian».  

No link «História da Colecção» podemos ler: «Quando Calouste Gulbenkian, em 18 

de Junho de 1953, fez em Lisboa o seu testamento definitivo, decidiu que todas as 

suas obras de arte viessem para a capital portuguesa, e que a par da Fundação, que 

então se instituía, se edificasse um museu para as proteger  e exibir. O projecto de um 

museu e de Fundação que projectara para Londres e que ponderara para Washington, 

seria desse modo materializado em Lisboa.».53 

O link «Visita à casa de C. Gulbenkian» oferece seis ecrãs de imagem 

correspondentes a fotografias tiradas a seis espaços da residência parisiense de C. 

Gulbenkian, a casa da Av. de Iéna onde morou entre 1927 e 1940. Clicando sobre 

vários pormenores destas imagens fotográficas, o utilizador acciona um link com a 

ficha da obra correspondente ao detalhe em que clicou. Qualquer uma destas fichas 

faz parte do conjunto de 128 fichas que acima referi, conjunto este também disponível 

através do link «A Colecção» deste CDROM. 

Um terceiro link do menu principal deste CDROM,  designado «O Edifício», oferece 

dois links: «O Edifício» e «Os Arquitectos».  

 

2.4.Os dezassete núcleos da exposição permanente: descrição sumária 

A leitura do espaço oferecida pela planta das galerias de exposição permanente 

exposta no átrio de entrada do edifício do Museu – dois «circuitos»: o primeiro com 

seis «núcleos»; e o segundo com  onze «núcleos» - não orientou a organização das 

entradas do «Roteiro do Museu Calouste Gulbenkian» publicado em 196954, nem as 

entradas correspondentes a dez dos onze núcleos do segundo «circuito», o da Arte 

Europeia, do «Catálogo do Museu Calouste Gulbenkian» (edições de 1975, 1982 e 

                                                                                                                                                                      
No CDROM e no site oficial da FCG está disponível a consulta do mesmo núcleo de 128 objectos da 
Colecção do MCG. 
«A webpage do Museu foi criada em 2001 e a webpage do Serviço Educativo foi criada em 2005.» IN: 
Rosário Azevedo, “A acção pedagógica do serviço educativo do Museu Calouste Gulbenkian”, 
Museologia.pt, Lisboa: I.P.M.; n.º1, Maio 2007, pág. 39. 
53 Esta informação facultada ao visitante da exposição permanente do MCG permite-lhe induzir que 
Calouste Gulbenkian teve responsabilidade directa sobre o edifício do Museu que se encontra a visitar. 
Sobre os planos para o Museu em Londres, VID.: nesta dissertação, PARTE II: 1., pág. 97. 
54 Ainda que o «Serviço de Museu» tenha começado por planear a elaboração de «um Roteiro de todas 
as espécies expostas, dividido por secções, e estas por regiões e ordem cronológica, incluindo também 
a reprodução a preto e branco de duas espécies de cada secção.» IN.: José de Azeredo Perdigão, “2.ª 
Parte: A obra realizada em Portugal, – Cap. 2.º Artes., 2.º - Serviço de Museu”, IV Relatório do 
Presidente, Lisboa: F.C.G., 1969, , pág. 113. 
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1989). No entanto, as edições de 1982 e de 1989, desse «Catálogo», incluíam uma 

planta do Museu semelhante  àquela, desde 1969, se encontrava fixada no átrio. 

Em 1969, o visitante do MCG, que fizesse a sua visita à exposição permanente 

acompanhado pelo «Roteiro do Museu Calouste Gulbenkian», ficava informado sobre 

o objectivo desta publicação e sobre a organização geral dessa exposição: 

«Ao editar este Roteiro, deseja a Fundação Calouste Gulbenkian facultar um elemento 

de consulta que permita ao visitante uma leitura mais esclarecida das obras de arte em 

exposição.  

Programado e construído o Museu para abrigar a totalidade da colecção, nele se 

reservou todo o piso nobre para as galerias da exposição permanente. À selecção das 

espécies presidiu um critério de valor dentro da colecção; a diversidade de géneros, de 

épocas e de procedência tornou, por vezes, extremamente complexa a organização das 

galerias. 

As obras de arte foram distribuídas tendo em consideração factores de ordem 

geográfica e cronológica. Na sua apresentação teve-se por essencial uma valorização 

estética e a capacidade de transmitirem uma mensagem cultural. 

Definiram-se no Museu dois grandes agrupamentos: o primeiro compreende os 

sectores de Arte Egípcia, Greco-Romana e da Mesopotâmia, do Oriente Islâmico e do 

Extremo Oriente; o segundo é exclusivamente dedicado à Arte Europeia. Dentro do 

percurso geral do Museu estabeleceram-se assim dois circuitos independentes que 

determinaram os dois volumes do Roteiro, editados separadamente para maior 

comodidade do visitante.»55 

Neste texto de apresentação do «Roteiro» alerta-se o visitante para o facto  de 

poderem existir desajustes entre a sequência dada à entrada de cada objecto nesta 

publicação e a ordem dada na montagem desses objectos nas galerias do museu: 

«Atendendo a que os dois volumes do «Roteiro» tiveram de ser organizados e 

impressos antes de haver sido dada, às obras expostas a sua definitiva distribuição nas 

respectivas galerias, é possível que a ordem por que as obras são mencionadas não 

corresponda, por vezes, à ordem por que as mesmas estão expostas, facto que, 
                                                           
55 IN.: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, [Texto de apresentação], Museu Calouste 
Gulbenkian. Roteiro, VOL. 1 e VOL. 3, Lisboa: F.C.G., 1969. (O texto de apresentação é igual nos 
dois volumes e em ambos ocupa a primeira página, não numerada). 
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todavia, não prejudica a unidade da publicação, embora possa, num ou noutro caso, 

dificultar a sua consulta. Em edições posteriores este defeito será corrigido.»56 

Note-se que no texto de «Apresentação» deste «Roteiro», dentro do «primeiro 

agrupamento» (o mesmo que circuito, itinerário ou percurso) não é referida a  Arte 

Arménia, e que neste «Roteiro» a Arte Arménia não surge individualizada num 

«sector» ou núcleo.57 Tratar-se-á de uma das situações ressalvadas no texto de 

apresentação desta publicação? 

Aquela ressalva feita no texto de apresentação do «roteiro» poderá também explicar a 

opção de organização nele adoptada relativamente ao circuito da Arte Europeia, 

obedecendo a um critério tipológico dos objectos e não à sua disposição em onze 

«sectores» no interior da exposição permanente.58  

Relembro que o volume 1 do «Roteiro» se organiza em «Arte Egípcia»; «Arte Greco-

Romana»; «Arte da Mesopotâmia»; «Arte do Oriente Islâmico» e «Arte do Extremo 

Oriente». Dentro de cada uma destas grandes secções existem subdivisões que 

correspondem a áreas geográficas de origem dos objectos. O mesmo se passa no 

volume dedicado à Numismática Greco-Romana. 

Já no caso do volume dedicado à Arte Europeia, o acervo da exposição permanente 

foi organizado em cinco secções, numeradas de 5 a 9:  

«5 arte do livro / marfins / escultura / pintura»; «6 cerâmica/ escultura/ medalhística/ 

tapeçarias / tecidos»; «7 pintura/ escultura / bronzes / cerâmica / mobiliário / objectos 

de vitrine / ourivesaria / tapeçarias / tecidos»; 8 pintura / escultura»; «9 ARTE 

NOVA: joalharia / vidros / diversos». 

                                                           
56 IN.: [Texto de apresentação], Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro, VOL. 1, VOL. 2 e VOL. 3, 
Lisboa: F.C.G., 1969. (O texto de apresentação é igual nos três volumes e ocupa a primeira página, não 
numerada). 
57 A consulta deste «Roteiro» permite concluir que em 1969 estavam expostos seis objectos da arte 
arménia. Os quatro manuscritos iluminados L.A. 152, L.A. 193, L.A. 216, e L.A. 253, surgem dentro 
do núcleo: «3: Arte do Oriente Islâmico. Arménia, Cáucaso, Índia, Pérsia, Síria, Turquia. Arte do 
Livro: Arménia, Índia, Pérsia e Turquia.» com os n.º s 314, 315, 316 e 317, respectivamente. A «taça» 
(INV. 927) e o «lampadário» (INV. 220)  surgem integrados nesse mesmo núcleo 3 , no conjunto  
«Cerâmica: Louça – Turquia.», com os  n.º s 265 e 266, respectivamente. VID.: Museu Calouste 
Gulbenkian. Roteiro, Lisboa: F.C.G., 1969, VOL. 1: n.º s 314, 315, 316, 317, 265 e 266. [VID.: nesta 
dissertação, Quadro ANEXO 1]. 
58VID.: FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro, Lisboa: 
F.C.G., VOL. 3 – Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro 2. Arte Europeia, 1969, s/pág. [INDICE: pág. 
3]. 
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Dentro de cada tipologia, as entradas são organizadas por locais de origem dos 

objectos a que correspondem. 

Em qualquer um dos três volumes deste «Roteiro», de cada objecto é dada uma ficha 

informativa – com: designação ou título da peça; materiais/técnicas/suportes; 

origem/autoria; datação; dimensões; proveniência; número de inventário - num total 

de 1424 entradas59. 

Em 1975, seis anos após a abertura do museu, foi publicado o primeiro «Catálogo do 

Museu Gulbenkian». Sem texto de apresentação, nesta publicação surgiam listados os 

1029 objectos do acervo da exposição permanente60, número este que não inclui as 

moedas gregas expostas. Para cada objecto exposto, era dada uma ficha informativa 

semelhante às que tinham sido divulgadas no «Roteiro» de 1969. 

Tinha esta exposição treze anos de permanência quando foi editado um «Catálogo do 

Museu Calouste Gulbenkian» que, embora mantendo as mesmas entradas do 

«Catálogo» editado em 1975,  oferecia agora, pela primeira vez, a reprodução 

fotográfica (a p/b) da totalidade dos objectos expostos.  

Tal como poderia acontecer em relação ao texto de apresentação do «Roteiro do 

Museu Calouste Gulbenkian» publicado em 1969, também o texto de apresentação 

geral da exposição deste «Catálogo do Museu Calouste Gulbenkian» de 1982, ou da 

edição de 1989 (o texto manteve-se igual na 1.ª e na 2.ª edições), poderia hoje servir 

de documento de apoio ao visitante da exposição permanente do Museu.  

Neste texto de duas páginas, assinado pela Directora do Museu, surge a seguinte 

descrição geral da exposição permanente: «A distribuição e articulação das galerias 

foi orientada por uma sistematização cronológica e geográfica que determinou dois 

circuitos independentes, dentro de um percurso geral. 

O visitante poderá assim percorrer, no circuito dedicado à Arte Oriental e Clássica, as 

galerias do Egipto, da Assíria e Grécia, do Oriente Islâmico e do Extremo Oriente. No 

segundo circuito, dedicado à Arte Europeia, encontrará núcleos de pintura, escultura, 

                                                           
59 Valor obtido somando as 517 entradas do volume 1 deste Roteiro, correspondente ao circuito da arte 
greco-romana e oriental, as 409 do volume 2 correspondentes à numismática greco-romana, e as 498 
entradas do volume 3, correspondentes ao circuito da Arte europeia. 
60VID.: FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: 
F.C.G., 1975. 
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marfins e iluminados, tapeçarias e tecidos, mobiliário e ourivesaria, jóias, vidros e 

medalhística.».61 

Neste texto sobre a «Colecção e o Museu Calouste Gulbenkian», Maria Teresa Gomes 

Ferreira começara por traçar um percurso pela exposição permanente, dando conta do 

tema de cada «núcleo», «área», «zona», «sector» ou «galeria». Em dois casos indica o 

número de peças expostas. E, de vários núcleos, destaca peças.  

Também essa descrição mais detalhada poderia hoje servir de informação de apoio ao 

visitante da exposição permanente do MCG. Por esta razão, e porque como mais 

adiante no ponto C. - «O Gosto do Coleccionador como paradigma» desta PARTE I 

referirei de novo este texto, transcrevo-o integralmente de seguida, interpondo, 

pontualmente, breves comentários, em nota de rodapé: 

«O núcleo de obras de arte egípcia, embora não muito numeroso, documenta a maior 

parte dos períodos históricos e artísticos desta civilização, desde o Império Antigo até 

à Época Romana. 

Entre as peças expostas na área da Antiguidade Clássica destacam-se as que 

constituem uma selecção do admirável núcleo de moedas gregas antigas, pelas quais o 

criador da Colecção nutriu uma afeição constante e muito especial. Um pequeno 

agrupamento de obras de arte grega e romana completa este conjunto. Proveniente do 

palácio de Assurnazirpal em Nimrud, um baixo-relevo assírio, de grandes proporções, 

termina esta zona. 

Devido porventura a ter nascido e vivido os seus primeiros anos na Turquia, dedicou 

o Coleccionador um particular interesse à arte dos povos do Próximo e Médio 

Oriente, principalmente a partir da data em que a religião islâmica se generalizou 

nestas regiões, influenciando profundamente as manifestações artísticas. 

A arte da Pérsia, da Turquia, da Síria, do Cáucaso, da Arménia e da Índia, do período 

que medeia entre as invasões mongóis de Gengiscão e o final do século XVIII, num 

total de 250 peças62 seleccionadas para exposição, está ricamente documentada nesta 

                                                           
61 IN.: Maria Teresa Gomes Ferreira, “A Colecção e o Museu Calouste Gulbenkian”, Museu Calouste 
Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 1.ª. ed., 1982, pág. 14. 
62 Na verdade, segundo a contagem que fiz das entradas deste «Catálogo» correspondentes ao núcleo  
«4. Arte do Oriente Islâmico», em 1989 neste núcleo estavam expostos 258 objectos. VID.: nesta 
dissertação, PARTE I: pág. 44. 
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Colecção por numerosas cerâmicas, tapetes raros, livros iluminados, indumentária, 

azulejos, encadernações, vidros e tecidos, portas de laca e uma notável peça de jade, 

que sugerem o profundo sentimento religioso de todos estes povos assim como o 

ambiente de requinte e luxo que viveram algumas camadas sociais de elevado nível 

cultural. 

A terminar a apresentação do sector de arte oriental encontram-se, na galeria dedicada 

ao Extremo Oriente, porcelanas e pedras duras da China e lacas e estampas do 

Japão63. Este conjunto patenteia uma vez mais o gosto do Coleccionador, atraído por 

uma decoração floral exuberante e colorida, bem expressa nas porcelanas dos últimos 

reinados da Dinastia Ts’ing, de decoração barroca, servida por uma técnica 

inultrapassável. 

Da arte europeia reuniu o Coleccionador vasta representação de artes plásticas e 

decorativas, de vários países e épocas, podendo o visitante ter, de certo modo, uma 

visão das manifestações artísticas deste continente desde o século XI a meados do 

século XX. 

A iniciar este sector expõe-se uma série de dípticos e trípticos em marfim, 

nomeadamente franceses, datáveis dos séculos XI e XIV. Alguns importantes 

manuscritos iluminados em pergaminho, provenientes na sua maior parte de célebres 

colecções, atribuídos a notáveis iluminadores, testemunham no Museu a Arte do 

Livro. Calouste Gulbenkian reuniu assim uma relevante biblioteca de que se 

encontram no percurso do visitante vários exemplares, incluindo não só os 

manuscritos iluminados como também livros impressos, provenientes principalmente 

de França, desde o século XVI ao século XX. 

A Colecção C. Gulbenkian possui um número relevante e muito representativo de 

espécies de pintura que se apresentam, em paralelo com a escultura e as artes 

decorativas, numa sequência de épocas do século XV ao XX. Embora não figurem 

algumas das grandes correntes artísticas, estão representadas, por obras muitas vezes 

cimeiras, as Escolas Alemã, Flamenga, Francesa, Holandesa, Inglesa e Italiana. 

As Escolas Flamenga e Holandesa apresentam-se com uma selecção de primitivos 

notáveis, que se continua, no século XVII, entre outros, com os dois grandes mestres, 
                                                           
63 Retiradas em 1999. VID.: nesta dissertação, PARTE I: nota 31, pág. 25. 
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Rubens e Rembrandt, de quem o Museu possui algumas das mais famosas obras 

primas. A pintura italiana inicia-se nesta Colecção pelo século XV. A era de 

setecentos tem como representante único Francesco Guardi, através de um núcleo 

numeroso e de excepcional qualidade, em que Veneza aparece sempre como tema 

central. Retratos de Thomas Gainsborough, George Rommey, Jonh Hoppner e Sir 

Thomas Lawrence representam a pintura inglesa do final do século XVIII e principio 

do XIX, em conjunto com excelentes paisagens de Turner. A pintura francesa 

completa este conjunto com as escolas de Barbizon e Honfleur e ainda as obras de 

Corot, Millet, Lépine e Fantin-Latour, assim como as de Manet, Degas e Renoir, 

culminando com o expoente máximo do movimento impressionista que foi Monet. 

A colecção de escultura, que incide muito especialmente sobre produções dos séculos 

XVIII e XIX, encontra-se distribuída pelas várias galerias da arte europeia, com obras 

que vem desde a Idade Média ao século XX. Documentam os séculos XIV, XV, XVI 

e XVII obras atribuídas a Tilman Riemenschneider, A. Rosselino, Jean de Bologne e 

Coysevox, entre outros. Na escultura do século seguinte salientam-se as obras de 

Pigalle e Falconet, Caffieri e Lemoyne, de Clodion e de Houdon, este com a estátua 

“Diana”, obra prima deste artista. Bayre, Dalou e Carpeaux ilustram a arte da 

escultura do século XIX. É no entanto com Rodin que culmina o final deste período, 

possuindo a Colecção C. Gulbenkian várias obras deste famoso escultor, entre as 

quais sobressai a figura em bronze de Jean d’Ayre, pertencente ao grupo “Les 

Bourgeois de Calais”. 

A arte europeia do período do Renascimento e do século XVII tem a representá-la, 

entre outras, tapeçarias do século XVI, dos centros de fabrico mais importantes da 

Flandres e da Itália. Completa este sector, além de um pequeno número de espécies de 

majólica e de belíssimos veludos dos séculos XV, XVI e XVII, uma série de 

medalhas da Renascença Italiana, notáveis exemplares em quantidade e raridade. 

Na panorâmica da arte europeia setecentista, cabe à França, sem dúvida, o lugar mais 

importante, não só na representação pictural como noutras formas artísticas. A 

perfeição da técnica, a beleza e elegância das obras de arte decorativas cativaram o 

interesse do Coleccionador e determinaram a constituição de agrupamentos de grande 

valor. Atraíram muito especialmente a sua atenção os belos móveis franceses das 
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épocas Regência, Luís XV e Luís XVI e as raras peças de prata, obra dos mais 

notáveis ourives franceses dos séculos XVIII e XIX. 

Incorporou ainda na sua Colecção objectos do mais alto valor documental, artístico e 

histórico: tapeçarias, tecidos, objectos de bronze, porcelanas da China montadas em 

bronzes desta época, porcelanas francesas e objectos de vitrine das mais variadas 

naturezas. Figuram no Museu obras de artistas como Cressent, Riesener, Jacob 

Durand, Germain, Roettiers e outros. 

Na linha de pensamento do Coleccionador, grande admirador e amigo dedicado de 

René Lalique, o Museu Calouste Gulbenkian dedicou à colecção de obras deste artista 

uma sala de concepção especial, cujo espírito se pretendeu que seguisse o da sua 

época, nela se incluindo 169 espécies64, executadas em diversos materiais. Este 

prodigioso conjunto, considerado único no mundo, encontra, no final do percurso das 

galerias, o merecido enquadramento para a sua própria consagração.».65 

Salvaguardadas as alterações que anotei em roda pé, dada a actualidade desta 

descrição, podíamos reconhecer o texto que acabo de transcrever como um guião para 

um documentário sobre o MCG, tal como actualmente o podemos visitar. 

De seguida apresentarei uma descrição sumária do acervo actual de cada um dos 

dezassete núcleos da exposição permanente do MCG. 

Sempre que a análise do Quadro do ANEXO 1 me permitir, indicarei as variações 

ocorridas nos últimos dezoito anos, ou seja entre 1989 e 200766 dentro dos núcleos da 

exposição permanente do MCG. 

 

MCG, Outubro 2007 

                                                           
64 Esta último núcleo da exposição permanente sofreu em 1997 uma profunda remodelação 
museográfica, deixando de corresponder a esta orientação programática. VID.: nesta dissertação, 
PARTE I: nota 34, pág. 26. 
65 IN.: Maria Teresa Gomes Ferreira, “A Colecção e o Museu Calouste Gulbenkian”, Museu Calouste 
Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G.,  1.ª. ed., 1982, pp. 13-14. 
66 A organização do Roteiro do Museu Calouste Gulbenkian publicado em 1969 não permite uma 
leitura do acervo da exposição permanente do Museu por núcleos. VID.: nesta dissertação, ANEXO 1: 
observações iniciais, pp.1-2. 
Ressalve-se que no que respeita à «Arte Europeia» o Catálogo do Museu Calouste Gulbenkian (edições 
de 1975, 1982 e 1989) está organizado tipologicamente. 
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A organização dos 1181 objectos67 que constituem o acervo da exposição permanente 

do Museu Calouste Gulbenkian em dezassete núcleos assenta em três critérios base, 

articulados entre si: um critério geográfico, um critério cronológico e um critério 

tipológico.  

 

No núcleo «1. Arte Egípcia» [EP N1]  estão expostos 36 objectos, organizados 

cronologicamente.  

(Em 1989 estavam expostos exactamente os mesmos objectos68). 

 

No núcleo «2. Arte Greco-Romana» [EP N2]  estão expostos 155 objectos, 

organizados em sete tipologias: Cerâmica grega (1); Ourivesaria Grega (12); Vidros 

romanos (12); Gema romana (1); Escultura grega (1); Numismática (Moedas gregas 

(117); Medalhões romanos (11)). 

(Em 1989 neste núcleo estavam expostos 48 objectos69. Este número não  inclui as 

moedas gregas.)70 

 

No núcleo «3. Arte da Mesopotâmia» [EP N3]  estão expostos 2 objectos: Cerâmica 

(1); Escultura (1). 

(Em 1989 neste núcleo estavam expostos 5 objectos71. Alem dos dois actualmente 

expostos, este núcleo incluía três outras esculturas («cilindros-selos»)72). 

 
                                                           
67 Ressalvo que neste valor está incluído o núcleo de Numismática Greco-Romana. 
68 VID.: VID. FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, 
Lisboa: F.C.G.,  2.ª ed., 1989, pp. 21-24. 
69 VID.: VID. FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, 
Lisboa: F.C.G., 2.ª ed., 1989, pp. 27-32. 
70 A numismática grega não foi catalogada nessa publicação. Neste Catálogo surge a indicação: 
«Numismática Grécia. Publicada em separado». IN.: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, 
Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 2.ª ed., 1989, pág. 27. 
71 VID.: VID. FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, 
Lisboa: F.C.G.,  2.ª ed., 1989, pág. 33. 
72 VID:. VID. FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, 
Lisboa: F.C.G., 2.ª ed. 1989, n.º s CAT.86A a 86C, pág. 33. 
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No núcleo «4. Arte do Oriente Islâmico» [EP N4]  estão expostos 215 objectos: 

Pedra Dura (1); Cerâmica (146 = Loiça (129) + Azulejo (17)) 

Têxteis (24); Tapetes (13); Indumentaria (2); Vidros (10) ; «Livros de Arte» = 

Manuscritos e Encadernações) (19). 

A maioria dos objectos deste núcleo está montada dentro de vitrinas. Só fogem a esta 

regra os tapetes dispostos sobre estrados, os azulejos embutidos em placards 

separadores e os tecidos emoldurados. 

De uma maneira geral os objectos estão organizados por tipologias, ainda que a 

cerâmica (loiça e azulejos), os têxteis e os tapetes estejam distribuídos pelo amplo 

espaço da galeria ocupado por este núcleo. 

(Em 1989 neste núcleo estavam expostos 258 objectos73. Em comparação com o 

actual acervo, este núcleo 4 da exposição permanente integrava em 1989, mais 3 

tecidos, mais 11 azulejos, mais 27 objectos de loiça e contava também com 2 peças de 

Mobiliário). 

 

No núcleo «5. Arte Arménia» [EP N5]  estão expostos 8 objectos: «Livro Antigo» 

(4); Cerâmica (2); Ourivesaria (2). 

Estes objectos estão dispostos em duas vitrinas acopladas que formam uma ilha no 

interior do amplo núcleo 4. 

Na vitrina horizontal expõem-se os quatro «Livros antigos» e uma das peças de 

cerâmica. Na vitrina vertical estão expostas as duas peças de ourivesaria e uma peça 

de cerâmica. 

(Em 1989 neste núcleo estavam expostos 6 objectos74). 

                                                           
73 VID.: VID. FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, 
Lisboa: F.C.G., 2.ª ed., 1989, pp. 35-58. 
74 VID.: VID. FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, 
Lisboa: F.C.G., 2.ª ed., 1989, pp. 59-60.  
Em 1989 não estavam expostos o «Báculo» (INV. 2200) e a  «Píxide» (adquirida pela FCG).VID.: 
nesta dissertação ANEXO 1. 
Nos catálogos do Museu Calouste Gulbenkian editados em 1975, em 1982 e em 1989 os seis objectos 
de arte arménia surgem agrupados sob a designação «Arte Arménia». VID. n.º s CAT. 334 a 339 das 
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No núcleo «6. Arte do Extremo Oriente» (China e Japão, sécs. XIV a XIX) [EP N6]  

estão expostos 136 objectos: Cerâmica China (78); Escultura China (1); Pedras Duras 

China (15); Lacas Japão (39); Têxteis China (2); Mobiliário China (1). 

À excepção dos dois têxteis e do biombo, todos os objectos estão organizados 

tipologicamente no interior de vitrinas. 

As lacas dividem-se em três grandes tipologias: «inros», caixas75 e pequenos móveis 

(«kodansu» (pequenos armários) e «suzuri-bako» (escrivaninha)). 

(Em 1989 neste núcleo estavam expostos 190 objectos.76 O acervo deste núcleo 

incluía um conjunto de 24 estampas japonesas.77) 

 

Dentro do circuito da «Arte Europeia», os objectos estão organizados em onze 

núcleos.  

No núcleo «7. Marfins e Iluminuras» (França, Flandres, Itália, sécs. X a XVI [EP 

N7]  estão expostos 29 objectos: Escultura (14 = Marfins (12) + Mármore (1) + 

Bronze (1)); «Arte do Livro» (15 = Manuscritos Iluminados (9) + Iluminuras (6)). 

Montados dentro de três vitrinas em corredor, os objectos estão organizados por 

tipologias. Numa das vitrinas estão os marfins, a escultura em mármore (INV. 207) e 

a escultura em bronze (INV: 294). Em frente desta vitrina estão a vitrina vertical das 

iluminuras e a vitrina horizontal dos manuscritos iluminados.. 

 

                                                                                                                                                                      
três edições do texto do «Catálogo» do Museu Calouste Gulbenkian: 1975: pág. 37 e nas edições de 
1982 e 1989: pp. 59-60. 
75 Existem caixas para diferentes funções: «suzuri-babo (escrivaninha); «bunko (caixa para 
correspondência)»; «jukogo (caixas para pastilhas de incenso»; «chabako (caixa para chá)»; «Tebako 
(caixa para cosméticos»; «bento bako (caixa para merenda»; «jubako octogonal (caixa para gavetas 
com arroz e carnes variadas)»; três «caixas» (sem indicação das suas funções específicas) e um 
«habash (queimador de carvão)». VID.: VID. FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu 
Calouste Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 2.ª ed., 1989, pp. 71-76. 
76 VID.: VID. FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, 
Lisboa: F.C.G., 2.ª ed., 1989, pp. 61-78. 
77 VID.: VID.: VID. FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. 
Catálogo, Lisboa: F.C.G., 2.ª ed., 1989, n.º s CAT. 399 a 410, pp. 246-252. 
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No núcleo «8. Pintura e escultura (Sécs. XV, XVI e XVII) Alemanha, Flandres, 

Holanda e Itália» [EP N8]  estão expostos 28 objectos: Pintura (26); Escultura (2). 

A montagem da Pintura está organizada por «Escolas». 

 

No núcleo «9. Arte do Renascimento. Flandres, França e Itália» [EP N9] estão 

expostos 56 objectos: Cerâmica (5); Escultura (4); Medalhística (25); Tapeçarias (4); 

Indumentária (2); Tecidos (7); Livro Antigo (9). 

Estes objectos estão organizados por tipologias. A medalhística está montada num 

expositor próprio. A cerâmica, os têxteis e Impressos estão dentro de vitrinas. As 

tapeçarias (de armação), e as esculturas estão distribuídos pelo espaço da galeria 

ocupado por este núcleo. 

 

No núcleo «10. Artes Decorativas (Séc. XVIII) França» [EP N10]  estão expostos 

112 objectos78: Mobiliário (44); Cerâmica (25); Bronzes (19); Tecidos (9); 

Encadernações (9); Pintura (4); Escultura (1); Tapeçaria (1). 

Os objectos das várias tipologias estão expostos conjuntamente sugerindo 

«ambientes»/interiores de época. 

 

No núcleo «11. Pintura e Escultura (Séc. XVIII) França [EP N11] estão expostas 

19 obras: Pintura (14) e Escultura (5). 

 

No núcleo «12. Ourivesaria (Sécs. XVIII e XIX) França» [EP N12] estão expostos  

109 objectos79: Ourivesaria (68 = 51 (nas vitrinas interiores do «Gabinete») + 17 (na 

vitrina exterior ao «Gabinete»); «objectos de vitrina» (39); Pintura (2). 

                                                           
78 Na verdade estão expostos 117 objectos, dado que o INV. 37 corresponde a três objectos (uma 
secretária, uma estante e um escritório); o INV. 2326 corresponde a três objectos (três «cadeiras de 
braços»); o INV. 1541 corresponde a dois objectos (duas «cadeiras de braços»). Mas a contagem que 
fiz teve em consideração o número de N.º s de inventário.  
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Este núcleo está organizado num «gabinete de ourivesaria» e incluí também duas 

vitrinas montadas no exterior desse «gabinete»: uma vitrina vertical com peças de 

ourivesaria e uma vitrina horizontal com os chamados «objectos de vitrina».80  

As duas pinturas que integram este núcleo estão montadas sobre as paredes que 

ladeiam as duas vitrinas exteriores ao «gabinete». 

 

No núcleo «13. Pintura (Sécs. XVIII e XIX) Inglaterra» [EP N13] estão expostas 8 

obras: Pintura (8). 

 

No núcleo «14. Pintura (Sécs. XVIII-XIX) Itália» [EP N14] estão expostas 19 

obras: Pintura (19). 

O núcleo 14 é um núcleo monográfico, com uma só tipologia de objectos.81 

 

No núcleo «15. Pintura e Escultura (Séc. XIX) França» [EP N15] estão expostas 

47 obras: Pintura (37); Escultura (10). 

A Pintura está organizada em dois grandes movimentos contíguos: o Naturalismo e o 

Impressionismo. A Escultura distribui-se pelo espaço deste núcleo 15. 

O núcleo 16 da exposição permanente do MCG é  o único núcleo cuja  interpretação, 

nas plantas disponibilizadas ao visitante do Museu, oferece dificuldades82. 

                                                                                                                                                                      
79 Na verdade estão expostos 111 objectos. Na vitrina dos «objectos de arte» estão expostos 41 
objectos que correspondem a 39 números de inventário. 
80 Na planta do museu (quer na que desde 1969 tem estado exposta no átrio de entrada do edifício do 
MCG, quer na que circula nos desdobráveis de apoio ao visitante) não é estabelecida uma 
correspondência entre a zona em que se encontram estas duas vitrinas e o núcleo 12, a que pertencem. 
81 Em relação à composição deste núcleo em 1989, VID.: nesta dissertação, PARTE I:  nota 26, pág. 
36. 
82 São três as plantas do museu que estão disponíveis para livre consulta no átrio de entrada para o 
edifício do museu. 
Refiro-me à planta do Museu fixada no átrio principal do edifício do MCG; à planta inserida no 
desdobrável editado pela FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian, 
Lisboa: F.C.G.,  3.ª ed. 2005, 12 págs. [Design: Alda Rosa] – estas duas já analisadas na PARTE I: B. 
a) i. desta dissertação - e à planta do MCG inserida no livrinho intitulado Fundação Calouste 
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No núcleo 16. Pintura (Séc. XIX) França [EP N16] estão expostos 2 objectos: 

Ourivesaria (1); Pintura (1). 

No núcleo «17. Obras de René Lalique» [EP N17] estão expostos 78 objectos: 

Joalharia (47); Vidros (15); Desenhos (7); Outros (9). 

Este é um núcleo monográfico em que existem objectos de diferentes tipologias. 

Os objectos estão agrupados por tipologias no interior de vitrinas.83 

                                                                                                                                                                      
Gulbenkian, do qual existem versões em português, em inglês, em francês e em espanhol, coordenado 
por Carlos Baptista da Silva, Cristina Fragoso e Maria Emília Galego (Lisboa: F.C.G., 3ªed., 2004).  
As designações dadas ao núcleo16 da exposição permanente nestas três plantas do museu são 
diferentes, e todas estão incompletas. 
Na planta do museu fixada no átrio, o núcleo 16 é apresentado como «16 Pintura – Século XIX. 
França». 
Segundo a planta do museu disponível no desdobrável acima referido, o núcleo 16, tal como o núcleo 
17, é dedicado às obras de René Lalique: «16 e 17. Obras de René Lalique». VID.: VID. FUNDAÇÂO 
CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 2005. [Design: Alda 
Rosa.], 1.ª ed. 2001 (1ª tiragem: 25 mil exemplares);  2.ª ed. 2002, desdobrável com 12 págs.. 
Na planta do MCG disponível no pequeno livro de bolso sobre a F.C.G. a exposição permanente é 
reduzida a dezasseis núcleos. Nesta última planta, o núcleo 15 «Pintura e Escultura. Século XIX. 
França» estende-se até ao espaço que nas duas outras plantas é ocupado pelo núcleo 16. E assim, o 
núcleo 16 corresponde ao núcleo 17 das outras duas plantas acima referidas. VID.: SILVA, Carlos 
Baptista da, FRAGOSO, Cristina, GALEGO, Maria Emília (Coord.), Fundação Calouste Gulbenkian, 
3ªed., 2004, pág. 35. 
O facto desta terceira planta do MCG apenas apresentar 16 núcleos, entrando em contradição com a 
planta mural e a planta do desdobrável distribuído como o bilhete do Museu, levou-me a não 
considerá-la. 
83 Em relação à composição deste núcleo em 1989, VID.: nesta dissertação, PARTE I:  nota 30, pág. 
46. 
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3. Uma museografia do silêncio 

3.1. Modos de dar a ver 

A longevidade da exposição permanente do MGG deve-se à «excepcional qualidade e 

eficácia museológica da articulação original do espaço da exposição permanente do 

Museu».84 

A estrutura da exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian foi mantida 

durante o longuíssimo mandato de direcção de Maria Teresa Gomes Ferreira (1969-

1998) e tem sido mantida sob a actual direcção do Museu - ainda que devido a uma 

necessária modernização técnica, esta exposição tenha encerrado por um período de 

quase dois anos (entre Outubro de 1999 e Junho de 2001). 

A informação ao público de que o «Museu» iria encerrar surgiu a pretexto da 

divulgação de uma exposição apresentada no Metropolitan Museum de Nova Iorque, 

de cerca de 80 obras da Colecção do MCG: «Integrada nas comemorações do 30º 

Aniversário do Museu Calouste Gulbenkian, esta exposição, há muito solicitada pelo 

MET, é agora possível dados os trabalhos de conservação que serão efectuados no 

Museu (mudança do sistema de ar condicionado e outros), que obrigarão o seu 

encerramento ao público a partir de 4 de Outubro, e por um período que não deverá 

ser superior a seis meses. O Museu reabrirá com a mesma configuração que tem 

actualmente.».85 

Em Maio de 2000, noticia-se que o «Museu reabrirá em Outubro» desse ano, «depois 

de profundos trabalhos de beneficiação» Reafirmando-se a razão inicialmente 

apresentada para o seu encerramento – a «premência de renovação de certos 

materiais» - acrescenta-se a decisão de «trinta anos passados sobre a inauguração [do 

                                                           
84 VID.: João Castel-Branco Pereira, “Museu Calouste Gulbenkian: Reabertura”, Newsletter, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 33, Julho – Setembro 2001, pág. 5. 
85IN.: [Não assinado], “Obras-primas do Museu Gulbenkian em Nova Iorque”, Newsletter, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 23, Setembro – Outubro 1999, pp. 10-11. 

Sobre a divulgação desta exposição na «Newsletter» Vid. tb.: [Não assinado], “Only the Best: êxito em 
Nova Iorque”, Newsletter, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 25, Janeiro-Fevereiro 2000, pp. 
5-6. 

Durante o período em que o MCG esteve encerrado foi emprestado um significativo conjunto de 
obras de René Lalique. VID.: [Não assinado], “Cedência de peças de Lalique”, Newsletter, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 26, Março - Abril 2000, pp. 5-6 
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Museu] adaptá-lo a novas necessidades funcionais, tendo em conta outras exigências 

sociais e a evolução tecnológica».86 

Nesta breve notícia, são enunciadas duas linhas de actuação: «Com os trabalhos em 

curso pretende-se, por um lado, tornar mais evidentes as qualidades de arquitectura do 

edifício e, por outro, alterar pontualmente a apresentação da colecção, articulando-a 

de modo a expor mais obras de arte, até agora nas reservas e raramente ou nunca 

mostradas.»87. Desses «trabalhos essenciais» levados a cabo durante um ano se exigiu 

que fossem pautados «pela extrema qualidade, de modo que o Museu Gulbenkian 

continue a ser, não só pelas suas colecções mas também pela sua apresentação e pelas 

condições de conservação, um marco fundamental entre os museus construídos no 

século XX.»88. 

Segundo o «Relatório Balanço e Contas 2000» nas obras feitas no edifício do museu 

«procedeu-se à instalação de novos equipamentos técnicos de climatização, segurança 

e iluminação e também à implementação de outros que correspondem às modernas 

exigências de habitabilidades dos edifícios desta natureza, levantamento de materiais 

hoje conhecidos como inconvenientes para os utentes, a alcatifa substituída por 

soalhos de madeira, a adequação dos circuitos a deficientes motores, a anulação de 

desníveis e a instalação de um ascensor, valorizando-se também os espaços de 

recepção ao público, da loja e restaurante, zonas que potenciam o conforto do publico 

no museu e, em consequência, a repetição da visita. [...].».89 

                                                           
86 IN.: [Não assinado], “Museu reabrirá em Outubro”, Newslwtter, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, n.º 27, Maio – Junho 2000, pág. 14. 
87 IN.: [Não assinado] “Museu reabrirá em Outubro”, Newslwtter, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, n.º 27, Maio – Junho 2000, pp. 14-15. 
88 IN.: [Não assinado] “Museu reabrirá em Outubro”, Newslwtter, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, n.º 27, Maio – Junho 2000, pp. 14-15 
89 IN.: FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Relatório Balanço e Contas 2000, Lisboa: F.C.G., 
2001, pp. 30-35. 
Os «Relatórios Balanço e Contas» de 1999, de 2000 e de 2001 são textos essenciais sobre a gestão do 
MCG durante o período em que a sua exposição permanente esteve encerrada ao público. 
Estes «Relatórios» começaram por ser da exclusiva responsabilidade do Presidente da FCG, intitulados 
«Relatório do Presidente. No âmbito da preparação desta dissertação consultei os sete «Relatórios do 
Presidente», publicados entre 1961 e 1977. VID.: BIBLIOGRAFIA IV. b). 
Logo no  primeiro Relatório, JAP apresenta os objectivos desta publicação: 
«[...] Embora nem a lei nem os Estatutos da Fundação o exijam, o Conselho de Administração da 
Fundação entendeu que o seu Presidente deveria redigir periodicamente um Relatório, para que todas 
as pessoas que nisso tenham qualquer interesse possam completar os seus conhecimentos acerca dos 
principais problemas que respeitam à Fundação, das actividades por ela exercidas e do critério 
orientador dessas actividades.» IN.: José de Azeredo Perdigão, “Preambulo”, Relatório do Presidente, 
Lisboa: F.C.G., 1961, pág. XI. 
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Em Setembro de 2001, cerca de dezoito meses mais tarde do que o inicialmente 

previsto, o então ainda Administrador do Conselho de Administração da FCG90 

anunciaria a aproximação da data de reabertura do «Museu» após uma «intervenção 

de fundo», orientada pelo «respeito pelo conceito original e a necessária 

modernização». Rui Vilar sintetiza: «[…] o peso inexorável do tempo, a evolução 

tecnológica e novos normativos nacionais e internacionais tornaram imperiosa uma 

intervenção de fundo [no Museu]. Só depois do encerramento, em Outubro de 1999, 

foi possível realizar todas as avaliações necessárias e programar de forma articulada e 

coerente os diferentes objectivos técnicos, museológicos e estéticos que o respeito 

pelo conceito original e a necessária modernização requeriam.».91 Após uma 

enumeração sintética das várias alterações introduzidas e respectivos objectivos, 

identifica a equipa envolvida nessa «intervenção de fundo»92, lembrando que tendo 

sido este um «trabalho onde não foi possível projectar previamente, houve muitas 

vezes que encontrar soluções no decurso da própria obra.».93 

No mesmo número da «Newsletter da Fundação Calouste Gulbenkian» em que foi 

publicado este texto do Administrador que pouco tempo depois viria a ser eleito 

Presidente do Conselho de Administração da FCG, foram publicados um texto do 

                                                                                                                                                                      
No «II Relatório do Presidente», JAP reforçaria os objectivos destas publicações de periodicidade 
trianual: «[...] os Relatórios do Presidente constituem não propriamente documentos pelos quais o 
Conselho de Administração presta contas anuais dos actos da sua gerência, mas antes documentos em 
que, sem preocupação de periodicidade, mas à medida que tal é considerado oportuno e conveniente, se 
expõem os factos ocorridos de maior interesse para a Instituição, os que mais decisiva influência 
podem vir a ter no seu futuro e as bases essenciais dos programas de actividade que ela se propõe 
executar. 
Ao mesmo tempo aproveita-se a oportunidade para apresentar, mais detalhadamente, a situação 
económica e financeira da Instituição, as suas receitas e as suas despesas, a evolução e composição das 
suas reservas e as distribuições efectuadas.» IN.: José de Azeredo Perdigão, “Preambulo”, II Relatório 
do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1964, pp. X-XI. 
Porém, como oportunamente indicarei, vários factos relatados por JAP no I, II e III Relatórios 
reportam-se a situações que na realidade se passaram posteriormente ao período cronológico definido 
como  aquele que o  Relatório deveria contemplar.  
Sobre este documento oficial da FCG, VID. também: [Não assinado], “Relatório do Presidente”, 
Colóquio. Revista de Artes e Letras, 1.ª Série, n.º 15, Outubro de 1961, pág. 64. 
90 Emílio Rui Vilar assumiu a Presidência do Conselho de Administração da FCG a 2 de Maio de 
2002, após o falecimento do Vítor de Sá Machado (a 27 de Abril de 2002). 
91 IN.: Rui Vilar, [texto (sem título) sobre a reabertura do Museu Calouste Gulbenkian], Newsletter, 
Lisboa: F.C.G., n.º 33, Julho – Setembro 2001, pág. 4. 
92 «Devo realçar a excelente colaboração entre os vários responsáveis dos Serviços do Museu e 
Centrais, do arquitecto convidado Paul Vandebotermet e das empresas encarregues das empreitadas, 
dos projectos e da fiscalização, sempre sob a atenta orientação da Administradora Drª Isabel Mota» 
IN.: Rui Vilar, [texto (sem título) sobre a reabertura do Museu Calouste Gulbenkian], Newsletter, 
Lisboa: F.C.G., n.º 33, Julho – Setembro 2001, pág. 4. 
93 IN.: Rui Vilar, [texto (sem título) sobre a reabertura do Museu Calouste Gulbenkian], Newsletter, 
Lisboa: F.C.G., n.º 33, Julho – Setembro 2001, pág. 4. 



  52  

Director do MCG94 e um texto de uma entrevista feita ao arquitecto responsável pelo 

«projecto de renovação do espaço da exposição permanente do Museu».95 

João Castel-Branco Pereira sintetiza essa «renovação» afirmando que «O projecto de 

renovação do espaço da exposição permanente do Museu, encomendado ao arquitecto 

Paul Vandebotermet, respeitou a articulação original, por se reconhecer a sua 

excepcional qualidade e eficácia museológica, tendo corrigido pormenores com 

desníveis existentes, agora anulados, e introduzido pontos informáticos de consulta 

para o público. A museografia foi revista e simplificada pela supressão de alguns 

suportes de pintura e maior despojamento das paredes, vitrinas e estrados de apoio ao 

mobiliário, abrindo amplas perspectivas que permitem outra leitura das peças, tendo 

sido redesenhada a informação gráfica.»96. 

Relativamente a alterações introduzidas no acervo da exposição, o Director avisa que 

«de um modo geral, permanece em exposição o mesmo elenco de peças, mas 

mostram-se agora algumas obras de grande qualidade mantidas em reserva, como o 

excelente conjunto de gemas romanas, outros azulejos de Iznik, um Cristo do século 

XII, da Lombardia (INV. 294), um armário Boulle de cerca de 1700 (INV. 324 B), a 

sumptuosa natureza morta de Jan Weenix (INV. 454) , do mesmo período, o Retrato 

de Bruno Chérier, uma escultura de Carpeaux de 1875 (INV. 105), e as pinturas Les 

Bretonnes au Pardon de Dagnan Bouveret (INV. 206) e o Retrato do Pintor Brown e 

Família  de Giovanni Boldini (INV. 58), obras reavaliadas pela historiografia da Arte 

actual.».97  

Em resposta à entrevista que lhe é feita pela «Newsletter da Fundação Calouste 

Gulbenkian», o arquitecto Paul Vandebotermet afirma que a sua principal 

preocupação em relação ao «projecto de remodelação do museu» foi a de «respeitar a 

construção existente.». E que, paralelamente, preocupou-se em encontrar um 

«procedimento para conseguir um melhor entendimento global da colecção, acabando 

                                                           
94 IN.: João Castel-Branco Pereira, “Museu Calouste Gulbenkian: Reabertura”, Newsletter, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 33, Julho – Setembro 2001, pp. 5-6 
95 VID.: [Não assinado], [Entrevista a Paul Vandebotermet], “Museu Calouste Gulbenkian: Uma 
intervenção no Museu”, Newsletter, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 33, Julho – Setembro 
2001, pp. 7-8 
96 IN.: João Castel-Branco Pereira, “Museu Calouste Gulbenkian: Reabertura”, Newsletter, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 33, Julho – Setembro 2001, pp. 5-6. 
97 IN.: João Castel-Branco Pereira, “Museu Calouste Gulbenkian: Reabertura”, Newsletter, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 33, Julho – Setembro 2001, pág. 6. 
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por optar pela simplificação dos suportes expositivos: paredes, pavimentos, 

iluminação...».98 

Quando inquirido sobre se haverá alterações na «apresentação da colecção», o 

arquitecto responde: «Não haverá modificações significativas ao nível da 

apresentação. Para que tal se verificasse, necessitaríamos de dispor do dobro do 

espaço. No entanto, foram introduzidas algumas alterações ao nível da colocação de 

algumas pinturas. O roteiro “pintura” foi repensado no sentido da descoberta. O  

visitante, em cada lugar “opticamente crucial”, poderá encontrar uma obra-prima.».99 

Paul Vandebotermet destaca ainda a «simplificação introduzida ao nível dos 

elementos-base da apresentação da colecção.».100  

Em Outubro de 2001, no seu artigo publicado na revista «Pedra & Cal. Revista do 

Grémio das Empresas de Conservação e Restauro do Património Arquitectónico», 

João Castel-Branco Pereira recupera parcialmente os conteúdos dos artigos 

                                                           
98 Entre as alterações introduzidas o arquitecto holandês destaca: «Nas salas dedicadas à pintura, 
optou-se por retirar todas as molduras metálicas verticais que separavam os painéis forrados a tecido, 
criando paredes contínuas, permitindo desta forma uma instalação menos pesada; retiraram-se 
pequenas paredes que se constituíam como divisórias, de forma a permitir perspectivas mais amplas e 
facilitando os circuitos de visita; uniformizou-se a altura das paredes no interior das salas, e retirou-se 
um número considerável de painéis que se encontravam fixos às paredes de pedra, revelando a 
arquitectura original, o que contribuí para dar às galerias uma grandiosidade que lhes estava vedada. 
[Quanto aos pavimentos:] Cerca de metade  das galerias possuem pavimento de pedra. As restantes 
galerias, que se encontravam alcatifadas, passaram a possuir pavimento de madeira maciça, cujas 
tábuas foram assentes no sentido em que se processa a visita ao museu. 
Nas galerias destinadas às artes decorativas francesas, as peças de mobiliário encontravam-se sobre 
estrados em parquet, que pretendiam imitar os magníficos pavimentos dos antigos palácios. Agora, o 
novo pavimento de madeira, com uma ligeira elevação em relação ao soalho da sala, irá permitir a 
valorização do espaço e suprimir as interferências causadas pela utilização de diferentes materiais. 
Deste modo, o novo pavimento contribuirá para criar uma maior amplidão. 
[Relativamente ao dialogo entre o museu e o parque circundante:] As cortinas [...] foram substituídas 
por estores que simplificam o aspecto geral dos panos de vidro, impedindo o sol de entrar, mas 
permitindo obter vistas do jardim. Os novos estores não interferem no dialogo entre o jardim e as 
galerias. [Alterações ao nível da iluminação:] Nas galerias destinadas à pintura, o sistema de 
iluminação foi substituído. O anterior sistema fornecia iluminação pontual sobre a maior parte dos 
quadros. Agora, a utilização do sistema wall-washers irá permitir a iluminação uniforme das paredes e 
das pinturas. Também aqui se aplicou o critério de uniformização e simplificação dos elementos-base. 
[...] não podemos deixar de referir a parte que representa o substancial da obra de remodelação, que 
envolve a substituição das condutas de ar condicionado, do sistema eléctrico e de alarmes, sem 
esquecer a instalação de um elevador para deficientes, até agora inexistente.» IN.: [Não assinado], 
[Entrevista a Paul Vandebotermet], “Museu Calouste Gulbenkian: Uma intervenção no Museu”, 
Newsletter, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 33, Julho – Setembro 2001, pág. 8. 
99 IN.: [Não assinado], [Entrevista a Paul Vandebotermet], “Museu Calouste Gulbenkian: Uma 
intervenção no Museu”, Newsletter, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 33, Julho – Setembro 
2001, pág. 8. 
100 IN.: [Não assinado], [Entrevista a Paul Vandebotermet], “Museu Calouste Gulbenkian: Uma 
intervenção no Museu”, Newsletter, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 33, Julho – Setembro 
2001, pág. 8. 
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publicados três meses antes no n.º 33 da «Newsletter da Fundação Calouste 

Gulbenkian», desenvolvendo uma descrição mais detalhada das modificações 

introduzidas na exposição permanente do Museu.  

A ordem que o Director do Museu dá neste seu texto às indicações das várias 

modificações introduzidas na exposição permanente tem implícita a sugestão dum 

percurso pela exposição: «Perante a necessidade do encerramento do Museu, 

entendeu-se naturalmente como outro imperativo a análise da montagem da exposição 

em confronto com critérios da museologia contemporânea. 

Reafirmando a excelência do programa inicial, mantiveram-se as suas grandes linhas 

de estruturação do espaço mas revelaram-se úteis algumas estratégias de clarificação 

dos percursos e de um maior despojamento na apresentação das peças. 

[...] Optou-se por uma museografia despojada de artifícios, dando-se a ver com maior 

limpidez a excelente estrutura arquitectónica das salas de exposição e apresentando-se 

as obras com um mínimo de aparato cénico, redundante perante a qualidade das peças 

e a nobreza dos acabamentos do edifício. 

Se a sala do Egipto se manteve praticamente inalterada, já na Antiguidade Clássica se 

desimpediu o espaço, apresentando-se com largueza a excelente colecção de 

numismática grega que, de facto, é o cerne deste núcleo.  

Respeitou-se a amplidão da sala de Arte Islâmica, entendendo-se contudo que o 

notável conjunto de lâmpadas de mesquita ganhava maior valor simbólico, não pela 

simulação mimética da sua utilização funcional, mas pela concentração alinhada 

numa única vitrina que evoca a sua disposição espacial nas mesquitas. A 

simplificação da museografia aplica-se já nesta sala pela composição das vitrinas de 

cerâmica: as peças são pousadas com clareza em dois níveis, sem os plintos que 

anteriormente as destacavam, deixando-se ao espectador a possibilidade de escolhas 

entre um núcleo nivelado pela sua excepcional qualidade. 

Esta estratégia de simplificação tem especial evidência nas galerias da Arte Europeia.  

[...] Desimpedidos os espaços e abertas diferentes perspectivas nas galerias, peças 

emblemáticas da colecção de Pintura pontuam o percurso do visitante: a Jovem de 

Ghirlandaio; o Retrato de Helena Fourmant, de Rubens; a paisagem Quillebeuf, foz 
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do Sena de Turner; a Leitura de Fantin-Latour e, finalmente, as Bretonnes au Pardon 

de Dagnat-Bouveret, peça agora integrada na exposição permanente. 

O centro de mesa de René Lalique convida-nos na direcção da sala dedicada ao 

núcleo daquele artista francês, com vidros e jóias que agora se mostram contra fundos 

claros numa disposição que se quis seriada, sem artifícios museográficos, 

evidenciando a qualidade intrínseca de cada peça que o visitante descobre com 

liberdade.»101. E em síntese, o Director do MCG conclui que «De uma atitude mais 

interpretativa dos objectos da colecção, apresentados anteriormente numa envolvência 

de pendor intimista, passou-se a uma outra onde as peças são apresentadas com maior 

isenção, sem ênfases ou escolhas sugeridas por cenografias específicas. Com uma 

museografia mais despojada e menos dirigida, potencia-se no visitante uma maior 

capacidade de comparação e escolha, conducente a atitudes mais reflexivas perante as 

obras de arte. 

O tratamento dado à entrada do Museu correspondeu a esta intenção.».102 

No «Relatório Balanço e Contas 2001» é feita uma última síntese sobre as 

intervenções no Museu: «[...] A introdução de mudanças na museografia e nas peças 

expostas foi fruto da colaboração próxima entre o arquitecto convidado a reformular o 

Museu, Paul Vandebotermet, a Direcção e os Conservadores do Museu, daí 

resultando um projecto cuja realização revela o maior respeito pela obra existente, 

edifício e exposição, acentuando no primeiro as qualidades excepcionais da estrutura 

e da morfologia, e, na segunda, a intencionalidade do guião original. A supressão de 

suportes de pinturas, o despojamento das paredes e vitrinas, a uniformização dos 

espaços e respectivos acabamentos, permitiram oferecer ao visitante perspectivas 

amplas das galerias de exposição, propiciando uma presença mais absoluta para as 

peças da Colecção. 

[...] também ao longo destes 30 anos, desenvolveu-se a investigação sobre os autores 

e as produções representadas nas colecções, facto que obrigou a uma releitura critica 

                                                           
101 João Castel-Branco Pereira, “Revisitar o Museu Calouste Gulbenkian”, Pedra & Cal, n.º 12, 
Outubro-Dezembro 2001, pp. 8-9 
102 João Castel-Branco Pereira, “Revisitar o Museu Calouste Gulbenkian”, Pedra & Cal, n.º 12, 
Outubro-Dezembro 2001, pág. 9. 
Sobre o «tratamento dado à entrada» VID.: nesta dissertação, PARTE I: 1. pp. 19-20. 
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do conjunto e ao levantamento de algumas das peças expostas e à inclusão de outras 

em reserva [...].».103 

Da leitura desta apresentação panorâmica das alterações introduzidas na exposição 

permanente do Museu, parece poder concluir-se que o que se procurou com elas foi 

antes uma depuração dessa exposição. 

A valorização da qualidade do profundo estudo que esteve na base desta exposição, 

explica que o seu «guião original» possa ser mantido mesmo quando são substituídos 

muitos dos equipamentos e materiais que a caracterizaram ao longo de 30 anos. 104   

                                                           
103 IN.: FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Relatório Balanço de Contas 2001, Lisboa: 
F.C.G., 2002, pp. 31-33. 
104«A alcatifa, defendida por alguns como material de referência na arquitectura dos anos de 1960 e 
1970, logo a manter como noticia histórica, revelou-se na actualidade com problemas graves para a 
higiene de espaços públicos. A qualidade de insonorização deste material transformava o Museu num 
espaço silencioso e contribuía para uma atmosfera intimista de expressão privada, minimamente 
habitada. 

A opção por  soalho em madeira de afisélia, mantendo o eficaz diálogo com a pedra das galerias da 
Arte do Oriente, garante agora uma limpeza visual e física da exposição, nobilitando ainda mais o 
próprio espaço já com paredes revestidas de madeiras nobres e pedra que servem de envolvimento 
às peças. 

Os grandes painéis centrais das galerias foram simplificados, retirando-se numerosas palas que 
criavam recantos, singularizando com excessiva minúcia a presença de numerosas peças, criando-se 
agora perspectivas amplas que permitem leituras cruzadas entre núcleos sucessivos. 

Do mesmo modo, retiraram-se painéis de madeira forrados a tecido e aplicados contra as paredes, 
colocando à vista o excelente acabamento de pedra, e os pesados reposteiros que fechavam 
totalmente as janelas quando corridos nas horas de grande incidência solar, substituindo-os por telas 
translúcidas que, evitando os danos provocados pela luz sobre as obras expostas, não impedem a 
visibilidade do parque e os jardins interiores. 

Deu-se assim maior evidência à qualidade arquitectónica do edifício, desocultando as paredes, 
permitindo a visão desafogada do espaço interior e do exterior agora presente em permanência 
através das gelosias. 

Reforça-se esta intenção de desimpedimento das galerias ao optar-se por uma iluminação de grandes 
superfícies para a pintura, pormenorizada apenas para a escultura e para alguns objectos de menor 
dimensão. 

A monocromia neutra dos tecidos anteriormente aplicados como revestimento dos painéis das artes 
decorativas francesas e na Pintura de Guardi e do século XIX, foi agora substituída pela policromia de 
sedas e linhos intencionalmente distribuída pelos diferentes núcleos e que enfatizam o sentido 
estético das peças aí expostas. Uma seda de amarelo ácido suporta pinturas de paisagem e retrato 
franceses do século XVIII, entre o Rococó e o Neoclássico; o mobiliário francês do mesmo período foi 
colocado contra o violeta denso e pousado sobre estrados que continuam o tabuado do chão, 
substituindo os anteriores estrados que simulavam parquets de Versalhes; o núcleo de pinturas de 
Guardi e do século XIX foi tratado com linhos cremes, cinzentos e verdes, estes últimos reservados 
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As várias opções de montagem dos objectos em exposição permanente no MCG 

oferecem ritmos diferenciados à sua observação.  

Atente-se nos modos como são dispostos os objectos. Seja no interior das vitrinas, 

sobre estrados de madeira, embutidos em placards que compartimentam o espaço de 

um núcleo, pendurados ao longo das paredes da galeria, colocados sobre lisos 

paralelepípedos de mármore ou assentes em curtas prateleiras de pedra calcário, 

isolados, ou agrupados em composições que cativam e entretêm a nossa atenção, cada 

objecto (ou quase) parece comungar do mesmo privilégio: o de ter sido escolhido para 

fazer parte desta Colecção. 

Um isolamento potenciado mesmo quando um objecto partilha o interior de uma 

vitrina com outros objectos, e uma iluminação que promove as qualidades  desses 

objectos enquanto coisas para serem olhadas, caracterizam a museografia aqui 

adoptada. Uma museografia austera, mas humanizada. 

Esta museografia promove a apreciação dos detalhes, oferece-nos coisas para serem 

apreciadas, atenciosamente. 

Ainda que situado cronológica e geograficamente dentro de um dos dezassete núcleos 

da exposição, cada objecto surge-nos depurado. 

Livres de contextualizações históricas ou antropológicas, estes objectos sofrem de 

uma circunstância comum: a de terem sido objectos de uma mesma colecção privada, 

transformados depois, ainda graças ao seu Coleccionador, em objectos de uma mesma 

colecção museológica. 

Insisto: as opções de fundo seguidas na exposição destes objectos reforçam a ideia de 

que estão indissociavelmente ligados à circunstância que possibilitou a criação do 

museu, isto é, a de terem sido coleccionados por Calouste Gulbenkian. A museografia 

do silêncio resulta de uma programação museológica fundamentalmente interessada 

em monumentalizar essa circunstância. 

                                                                                                                                                                      
para as pinturas inglesas.» IN.: João Casteçl-Branco Pereira, “Revisitar o Museu Calouste Gulbenkian”, 
Pedra & Cal, n.º 12, Outubro-Dezembro 2001, pp. 8-9. 

Foram substituídas as vitrinas das «lâmpadas de mesquita» no núcleo «4. Arte do Oriente Islâmico», a 
das «Porcelanas» do núcleo «10. Artes Decorativas. França. Século XVIII», e as das obras de René 
Lalique, nos núcleo 16 e 17. 
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Objectos incompletos: um acessório usado sobre o kimono de um japonês 

(INV. 1364) e dois fragmentos de um retábulo flamengo (INV. 79 A e 79 B) 

Porque opta um museu por não tornar acessível ao visitante da sua exposição 

permanente o conhecimento aprofundado que detém sobre os objectos nela expostos? 

Com esta questão não procuro tanto interrogar-me sobre o que deve a tabela de um 

objecto museológico informar sobre esse objecto, mas sobretudo procuro interpretar a 

opção de utilização de tabelas com uma informação muito sintetizada e, 

simultaneamente, muito especializada sobre cada objecto exposto. 

É o que acontece com as tabelas que foram criadas para a exposição permanente do 

MCG. Efectivamente, uma das componentes fundamentais da museografia adoptada 

na exposição permanente do MCG é a de não disponibilizar uma informação que 

permita uma  fácil interpretação dos objectos expostos, por parte do visitante. 

Esta componente não está relacionada com a investigação que este Museu tem 

desenvolvido em relação à sua Colecção.  

Para exemplificar, seleccionei dois objectos que desde 1969 têm feito parte do acervo 

da exposição permanente do MCG. 

O primeiro objecto seleccionado foi usado sobre um kimono japonês e faz parte do 

núcleo «6 - Arte do Extremo Oriente». 

Visitando o MCG, e lendo a tabela deste objecto é-nos dada a seguinte informação 

escrita: 

«Inros 

Japão, finais do séc. XVII – inicio do séc. XIX. Período Edo 

Japan, end of 17th century – beguining of 19th century. Edo Period 

Laca / lacquer 

Inv. 1364, 1304, 1311, 1337, 1303, 1358, 1378, 1332, 1317, 1327, 1368, 1306, 1360, 

1375, 1319, 1314, 1318, 1363, 1333, 1373» 
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Durante os primeiros trinta anos da exposição permanente, o visitante da exposição 

permanente do MCG teve acesso a um texto de sala em que era dada informação 

específica sobre várias obras. 105 

Entre 1969 e 1999, o visitante que recolhesse um texto de sala no núcleo «6. Arte do 

Extremo Oriente», não encontrava nessas folhas uma informação específica sobre o 

inro (INV. 1364), mas no âmbito do tema das «lacas japonesas» leria a seguinte 

informação sobre os inros: «A colecção de lacas japonesas reunidas por Calouste 

Gulbenkian, embora não muito numerosa, possui no entanto exemplares suficientes 

para ilustrar as várias técnicas empregues na decoração destes objectos aparentemente 

delicados mas afinal resistentes e eminentemente funcionais. Lancheiras, 

escrivaninhas, cofres, caixas variadas, estojos para pincéis e as curiosas caixas para 

remédios (Inro) são algumas das formas infinitamente variadas que, em tamanho 

usual ou em miniaturas rigorosamente fieis, podemos apreciar em três das vitrines que 

decoram esta galeria. Os «inro», de mais recente factura, foram produzidos no final 

do século XVIII e durante o XIX. [...]».106 

                                                           
105 Estes textos estavam dentro de caixas de acrílico. Estas caixas estavam colocadas na zona de 
entrada de cada núcleo da exposição permanente. Cada visitante podia retirar estes documentos de 
apoio à visita e, finda a visita, podia levá-los consigo. VID.: BIBLIOGRAFIA: nesta dissertação, II. C. 
2 
No «V Relatório do Presidente», reportando-se para o triénio 1969-71, surge a seguinte informação a 
respeito destes «textos explicativos»: «Inaugurado o Museu, principiou a ser visitado por número 
considerável de professores, estudantes e outros, na procura de ensinamentos necessários à sua 
formação cultural e artística. 
Sempre que para tal foram solicitadas, as Conservadoras do Museu prestaram a esses visitantes, no 
decurso ou após as visitas, as informações necessárias ao mais fácil e completo conhecimento das obras 
expostas. 
Com esta última finalidade dotaram-se as galerias do Museu Gulbenkian de textos explicativos, tipo 
“folha volante”, à livre disposição do público.» IN.: José de Azeredo Perdigão, V Relatório do 
Presidente, Lisboa: F.C.G., 1972, 2.ª Parte: A obra realizada em Portugal, – Cap. 2.º Arte., 2.º - Serviço 
de Museu, e) extensão Cultural: pág. 92. 
Estas «folhas explicativas» começaram a ser elaboradas em 1968: «Começaram também a ser redigidas 
folhas explicativas das obras que vão figurar nas Galerias, folhas a distribuir gratuitamente aos 
visitantes.». IN.: José de Azeredo Perdigão, “2.ª Parte: A obra realizada em Portugal, – Cap. 2.º Artes., 
2.º - Serviço de Museu”, IV Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1972, pág. 114. 
Este tipo de suporte de informação deixou de existir durante a actual direcção do Museu. 
106 IN.: [FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – MUSEU, Arte do Extremo Oriente: 
Porcelanas chinesas. Pedras duras chinesas. Estampas japonesas. Lacas japonesas, [Textos de sala da 
exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian], s/data. [Lisboa: F.C.G., 1969-1999], pp. 3-4. 
Seguia-se um conjunto de informações sobre os temas, as técnicas de decoração das lacas japonesas e 
sobre o interesse europeu por este tipo de objectos. 
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Desde 2001, caso o visitante volte atrás no circuito da sua visita para consultar o 

CDROM107 procurando informação sobre esta obra, encontrará uma ficha que divulga 

a investigação feita sobre este objecto. Ao consultar o CDROM terá acesso a uma 

ficha descritiva e um texto específicos sobre este objecto: 

«Hara Yoyusai (1772-1845) 

Japão, finais do século XVII-início século XIX 

Laca, madrepérola e pedras duras. 

7,5 x 2,5 x 5,5 cm 

INV.º 1364 

Este inro em laca vermelha, de quatro caixas ou compartimentos, tem a assinatura de 

Yuyusai. A composição decorativa que se prolonga por toda a superfície da peça, 

representa um esquilo, em relevo, suspenso nos ramos de uma videira, com cacho de 

uvas pendente, em madrepérola, algumas folhas em marfim colorido de verde e 

contas em hiramakie (pintura a ouro polvilhado sem relevo). A assinatura do artista 

na base em letras douradas. No interior do inro foi utilizada a técnica nashiji (laca 

polvilhada com pequenas partículas de ouro).».108 

Desde Dezembro de 2006, que o visitante que comprar o serviço de visita áudio 

guiada109, tem acesso a informação específica sobre 98 objectos expostos.110 Mas no 

áudio guia do Museu Calouste Gulbenkian não existe entrada para este inro. 

                                                           
107 Como já aqui referi este CDROM foi introduzido na exposição permanente desde a sua reabertura 
em Junho de 2001. 
108 IN.: CDROM à consulta na galeria da exposição permanente do MCG: «A Colecção»: «Arte Oriental 
e Clássica»: «Arte do Extremo Oriente»: «Inro INV. 1364». 

Este texto é exactamente igual ao texto disponível no site do MCG: VID.: nesta dissertação, ANEXO 2. 

109 O áudio guia foi «criado em Outubro de 2006, tendo o Serviço Educativo colaborado na elaboração 
dos conteúdos, estando também prevista a sua colaboração na actualização e desenvolvimento.». IN.: 
Rosário Azevedo, “A acção pedagógica do serviço educativo do Museu Calouste Gulbenkian”, IN.:  
Museologia.pt, Lisboa: I.P.M.; n.º1, Maio 2007, pág. 40. 
Ao adquirir o serviço de visita áudio guiada, o visitante do MCG recebe um desdobrável informativo. 
O desdobrável está datado de Maio de 2006. 
Ao comprar o serviço de visita áudioguiada, o visitante poderá ficar informado sobre aspectos como a 
função/utilização, o contexto em que foi criado/encontrado, a encomenda, a especificidade técnica, 
temática, os antigos proprietários, as circunstâncias da aquisição, etc., relativamente a 98 dos cerca de 
1049 objectos expostos. Está prevista uma «actualização e desenvolvimento» dos conteúdos do 
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Do segundo objecto, estão expostos os dois fragmentos que pertencem à Colecção do 

MCG. São dois fragmentos de um retábulo flamengo e fazem parte do núcleo «8. - 

Pintura e Escultura (séculos XV, XVI e XVII) Alemanha, Flandres, Holanda e Itália» 

Foram museografados como duas pinturas autónomas, atribuídas ao mesmo pintor. 

Visitando o MCG, e lendo a tabela de cada uma destas peças, é-nos dada a seguinte 

informação escrita: 

«Busto de Santa Catarina (?) 

Bust of St. Caterine (?) 

WEYDEN, Rogier van der (1399/1400-1464) 

Flandres / Flanders, c.1435-37 

Tempera a óleo (?) sobre madeira 

Tempera and oil (?) on wood 

Inv. 79 A» 

 

«Busto de São José 

Bust of St. Joseph 

WEYDEN, Rogier van der (1399/1400-1464) 

Flandres / Flanders, c.1435-37 

Tempera a óleo (?) sobre madeira 

Tempera and oil (?) on wood 

Inv. 79 B» 

 
                                                                                                                                                                      
áudioguia  da exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian. VID.: Rosário Azevedo, “A 
acção pedagógica do serviço educativo do Museu Calouste Gulbenkian”, Museologia.pt, Lisboa: 
I.P.M.; n.º1, Maio 2007, pág. 40. 
110Estes 98 objectos estão organizados em três itinerários intitulados: «As escolhas do Director» (51 
objectos); «Viagem no Oriente» (33 objectos) e «Viagem no Ocidente» (65 objectos). 
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No caso das duas pinturas do mestre flamengo, nas tabelas o número de inventário é o 

único elemento que dá a informação de que estas duas pinturas pertencem ao mesmo 

objecto. As últimas letras dos números de inventário de cada uma destas pinturas 

indicam que se tratam de fragmentos de um objecto do qual o museu possuí mais do 

que um fragmento. Dado o modo como estão expostas - em termos de montagem nada 

indica que estas duas pinturas pertenceram à mesma obra - só o visitante que, lendo 

estas duas tabelas, souber interpretar os números de inventário nelas indicado é que 

poderá concluir que está perante dois fragmentos de uma mesma obra.111  

Se o visitante voltar atrás no circuito da sua visita para consultar o CDROM112 para 

procurar informação sobre estas obras, encontra, para qualquer uma delas, uma ficha 

que divulga a investigação feita sobre estes objectos. 

Ao consultar o CDROM tem aceso a uma ficha descritiva113 e passará a saber que: 

«Ambos os fragmentos fizeram parte de um retábulo separado por razões 

desconhecidas, ao qual também pertenceu a pintura Madalena lendo (The National 

Gallery, Londres). Julga-se que o conjunto, originalmente uma Sacra Conversazione, 

terá constituído uma das primeiras obras da primeira fase de produção autónoma de 

Rogier var der Weyden.  

Foi considerada a hipótese da figura feminina representar santa Catarina de 

Alexandria, já que a riqueza do vestuário é coerente com a sua representação 

tradicional. Exibe, entretanto, a agradável tendência colorista do Mestre. No outro 

fragmento pode admirar-se a figura de S. José dotada de uma expressividade pouco 

                                                           
111 O sistema de numeração de inventário do Museu Gulbenkian é um sistema neutro sequencial. 
Daniel B. Reibel, a propósito dos museus que utilizam este sistema de numeração, ressalva que para 
certas peças podem ter que recorrer à utilização de uma numeração alfanumérica: «an example where 
letters may be necessary would be a pair of shoes, stockings, or gloves. There are usually alike and will 
generally stay together. In this case, it might be a good idea to assign the same accession number and 
label one stocking “a” and the other “b”.» IN.: Daniel B. Reibel, Registration for the small museum, 
Walnut Creek – London – New Delhi: AltaMira Press, 3ªed. 1997, pág. 53. 
112 Como já aqui referi este CDROM foi introduzido na exposição permanente desde a sua reabertura 
em Junho de 2001. 
113 «Busto de Santa Catarina (?) / Busto de S. José 
Rogier van der Weyden (1399/1400-1464) 

Flandres, c. 1435-37 

Têmpera a óleo (?) sobre madeira 

21,2/21,7 x 18,5 cm; 20,7/21 x 18,5cm». Sendo as dimensões de cada fragmento o único dado que esta 
ficha introduz relativamente à ficha da tabela da exposição permanente. 
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comum na representação da época. Num plano intermédio, a arquitectura gótica, 

contida em frios valores cromáticos, contribui para a construção da perspectiva. 

A paisagem, em fundo, plena de luminosidade, descrita nas duas tábuas com precisão, 

desenvolve o espaço em profundidade e sugere, de acordo com o conceito plástico 

inovador praticado pelos mestres primitivos flamengos, a sensação de uma atmosfera 

real.».114 

Entre 1969 e 1999, o visitante que recolhesse um texto de sala no núcleo «8. Pintura e 

escultura (Sécs. XV, XVI e XVII) Alemanha, Flandres, Holanda e Itália», 

relativamente a Rogier van der Weyden leria a seguinte informação: «Ao iniciar a 

pintura quatrocentista deparamos com um pequeno núcleo de tábuas das Escolas 

Flamenga e Alemã. Van der Weyden, Dierick Bouts e Stefan Lochner são os artistas 

representados. 

A região da Flandres foi no século XV um dos centros artísticos mais notáveis da 

Europa e berço de um dos acontecimentos mais importantes para a historia da pintura 

– as descobertas técnicas de Jan van Eyck. Rogier van der Weyden, na sequência 

deste, foi um dos grandes mestres pintores da época. De sua autoria são as duas 

pequenas tábuas Stª. Catarina (n.º896) e S. José (897)115, onde se reconhece a técnica 

precisa e incisa e a transparência das velaturas tão características do mestre.  São 

fragmentos de um retábulo de que se conhece ainda um outro, o painel Santa Maria 

Madalena lendo, o qual faz parte das Colecções da National Gallery de Londres. 

Martin Davies, autor de um importante estudo sobre este retábulo, ao fazer a 

distribuição das figuras na composição, coloca S. José em pé À direita do quadro. O 

autor identificou a figura feminina como tratando-se, provavelmente, de Sta. Catarina, 

colocando-a à esquerda da composição. 

                                                           
114 IN.: CDROM à consulta na galeria da exposição permanente do MCG: «A Colecção»: «Arte 
Europeia»: «Pintura»: «Busto de Santa Catarina (?) / Busto de S. José». 
Este texto é exactamente igual ao texto disponível no site do MCG: VID.: nesta dissertação, ANEXO 
2. 
115 Este número (897) e o anterior (896) correspondem aos números das entradas, de cada uma destas 
pinturas, do Catálogo do Museu Calouste Gulbenkian, quer na edição de 1975, quer nas de 1982 e de 
1989. 
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Por sua vez a tábua representando Santa Maria Madalena lendo ocuparia toda a parte 

inferior direita do retábulo.».116 Esta informação respeitante às duas pinturas de 

Rogier van der Weyden podia ser lida na presença das mesmas. 

Desde Dezembro de 2006, o visitante que comprar o serviço de visita áudio guiada, 

poderá ouvir um conjunto de informações respeitantes a cada um desses objectos na 

presença dos mesmos.117 

Uma análise comparativa entre a informação que na exposição permanente do Museu 

é dada na tabela de cada um destes objectos – o «inro» e as duas pinturas atribuídas a 

Van der Weyden - e a informação disponível sobre estes mesmos objectos num 

conjunto de publicações da responsabilidade do MCG, por mim lidas118, permitiu-me 

concluir que: 

 (A.) Ao longo dos quase quarenta anos de existência do MCG, os seus 

Conservadores, recorrendo sempre que necessário a outros investigadores 

especializados, têm investigado a Colecção e divulgado os resultados desses estudos, 

quer em publicações quer, mais recentemente, através de recursos multimédia. 

(2.) O visitante da exposição permanente do MCG, ao observar cada um destes 

objectos e ao ler a respectiva tabela, não tem acesso aos  resultados da investigação 

feita sobre estes objectos. 

                                                           
116 IN.: M. H. S. C., [Texto de sala da exposição permanente do MCG, Núcleo 8] Arte do Ocidente. 
Séculos XIV a XVII, pág. I. 
117 VID.: nesta dissertação ANEXO 2. 
118 VID.: ANEXO 2 desta dissertação, em que apresento os resultados de uma pesquisa que fiz sobre 
estes dois objectos no conjunto de publicações/site directamente relacionadas com a Colecção do MCG 
e editadas pela FCG entre 1961 e 2007. 
Na loja do Museu estão à venda duas publicações gerais sobre a exposição permanente, já publicadas 
depois da reabertura do MCG em 2001. São elas: um «Guia» da exposição,  que oferece breves 
informações sobre 143 objectos expostos, respeitando a sua distribuição pelos 17 núcleos da exposição 
permanente. VID: COUTINHO, Isabel Pereira, Guia do Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 
2004, pp. 252-253; E um «álbum» sobre o Museu, em que encontra  163 fichas de obras (das quais 
apenas 31 não estão expostas em permanência). VID.:  PEREIRA, João Castel-Branco; SILVA, Nuno 
Vassalo e (Coord. Geral); COUTINHO, Isabel Pereira (textos), Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: 
F.C.G., 3ª ed. revista e aumentada 2003. (1.ªed. 2001). 
Sobre a informação específica sobre este inro e estas duas pinturas de Van der Weyden disponível 
nestas duas publicações VID.: nesta dissertação ANEXO 2. 
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Basta compararmos os textos dessas tabelas com os textos correspondentes à entrada 

de cada um destes objectos no «Roteiro» do Museu Calouste Gulbenkian, publicado 

em 1969, para concluirmos que, essencialmente, esses textos são iguais.119 

                                                           
119 VID.: nesta dissertação ANEXO 2. 
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3.2. O «gosto do coleccionador» como paradigma 

 

«Construído para a Colecção, o Museu é, em certo sentido, o 

reflexo do gosto, da cultura e do espírito do Homem que o 

sonhou e lhe proporcionou os meios para a sua execução. 

Pretendeu-se, antes de mais, a valorização das obras de arte, 

tornando-se acessíveis ao conhecimento e fruição do público 

num ambiente onde o espaço e a intimidade fossem capazes de 

suscitar essa relação única de diálogo, podendo servir ao 

mesmo tempo como instrumento de estudo e de deleite.» Maria 

Teresa Gomes Ferreira120 

«Na observação destes interiores sumptuosos [da casa 

parisiense de Calouste Gulbenkian] manifesta-se a atitude 

fundadora do Coleccionador, de aparente eclectismo que 

procura a essência sensual inscrita na materialidade dos 

objectos, seja uma peça de vocação estritamente ornamental 

vocacionada para usos efémeros, o aparato dos tapetes e dos 

tecidos ou a elegância sofisticada de vidros e cerâmicas 

islâmicas, num paradigma de beleza que radica nos gestos mais 

quotidianos, comum a muitas culturas orientais, seja na procura 

deliberada de alguma eternidade, pela transcendência desejada 

para uma obra de arte, esse artifício de cultura tal como é 

entendido na mentalidade ocidental.» João Castel-Branco 

Pereira121 

 

                                                           
120 IN.: Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro, Lisboa: F.C.G., 1996, pág. 3. 
121 IN.: João Castel-Branco Pereira, “O Gosto do Coleccionador”, FUNDAÇÂO CALOUSTE 
GULBENKIAN, O Gosto do Coleccionador. Calouste Gulbenkian 1869-1955, Lisboa: F.C.G., 2006, 
pág. 30. 
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Num depoimento recente [2006], Maria Teresa Gomes Ferreira refere que a «visão» 

da colecção de Gulbenkian «instalada» no seu palacete de Paris lhe deu «sem dúvida, 

a noção do gosto, do saber e da sensibilidade do coleccionador.».122 

Maria Teresa Gomes Ferreira reporta ao primeiro contacto directo que teve com esta 

Colecção, quando em Outubro de 1956, sob a coordenação de Maria José de 

Mendonça, se deslocou a Paris com o fotógrafo Mário de Oliveira para procederem ao 

levantamento da Colecção de Gulbenkian que ainda se encontrava no seu palacete da 

Av. de Iéna. 

A musealização do núcleo da colecção do MCG exposto em permanência desde a 

abertura do museu em Outubro de 1969 até hoje, tem sido sistematicamente defendida 

pelos dois Directores do museu123 como sendo orientada por um vector que tem por 

eles sido traduzido como o «gosto» do Coleccionador-Fundador Calouste Gulbenkian. 

Num dos trabalhos que realizei no âmbito da parte curricular deste curso de Mestrado, 

procedi a um levantamento das descrições que os dois Directores fizeram de Calouste 

Gulbenkian Coleccionador, da sua Colecção e do museu Calouste Gulbenkian.124 

Verifiquei que nos textos de apresentação da exposição permanente que introduzem o 

«Catálogo do Museu Calouste Gulbenkian»125, o «Roteiro do Museu Calouste 

Gulbenkian»126 ou, já da autoria do segundo Director do Museu, nos textos que 

introduzem o «[Álbum] Museu Calouste Gulbenkian»127 e o «Guia do Museu 

                                                           
122 IN.: TOSTÕES (2006b):  “Maria Teresa Gomes Ferreira (Conservadora Chefe do Museu)”, 13 
Testemunhos, DVD. (Este DVD integra a obra: Ana Tostões, Fundação Calouste Gulbenkian. Os 
Edifícios, Lisboa: F.C.G., 2006). 
123 Lembro que Maria Teresa Gomes Ferreira foi Directora do MCG entre 1969 e 1998, e que João 
Castel-Branco Pereira é Director do MCG desde Janeiro de 1999. 
124 Analisei os textos da autoria de cada Director que integram todas as publicações directamente 
relacionadas com a exposição permanente do MCG, editadas pela Fundação Calouste Gulbenkian entre 
1969 e 2005. VID.: Sofia Lapa, Cada coleccionador o seu gosto: uma proposta de exposição no Museu 
Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.S.H. da U.N.L., VOL. 2, ANEXO 2. 
125 Refiro-me ao texto que introduz o «Catálogo do Museu Calouste Gulbenkian» editado em 1982 e, 
mantido na 2.ª ed. deste Catálogo, em 1989. 
O primeiro «Catálogo do Museu Calouste Gulbenkian», publicado em 1975, não teve texto de 
apresentação. Na primeira página surge a seguinte nota: «O Museu C. Gulbenkian tem em elaboração 
um Manual em que reproduzirá a totalidade de obras expostas. A presente publicação pretende facultar 
ao público, temporariamente, alguns elementos de consulta durante as visitas Às Galerias.» IN.: Museu 
Calouste Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 1975, [pág. I]. 
126 Refiro-me ao texto que introduz a publicação Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro, que teve uma 
1.ªed. em 1996 e que foi mantido na 2.ª ed. deste Roteiro, em 1997. 
127 Texto reproduzido nas três edições desta publicação (1.ªed. em 2001;  2.ª. ed. em 2002;  3.ª. ed. 
2003). 
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Calouste Gulbenkian»128, a caracterização do MCG/exposição permanente surge 

directamente relacionada com a caracterização que nestes mesmos textos é feita do 

«gosto» de Calouste Gulbenkian, apresentando-se a Colecção que Gulbenkian reuniu 

como reflexo imediato do seu «gosto». 

Estes três elementos – coleccionador Calouste Gulbenkian, a sua Colecção e o 

MCG/exposição permanente – afirmam-se numa trilogia em que a caracterização do 

primeiro justifica a do segundo e terceiro elementos. 

No Catálogo, nos Roteiros e no Álbum do MCG, o desejo de dispor as obras da 

Colecção da FCG de modo a que elas traduzam o «gosto» que as elegeu como peças 

de colecção é, recorrentemente, apresentado como critério orientador da organização 

da exposição permanente. 

O coleccionador, cujo «gosto» se privilegia, é Calouste Gulbenkian (mesmo quando 

são destacados anteriores coleccionadores das peças, esse destaque, prestigiando a sua 

história de objectos de colecção, resulta num reforço da imagem de Gulbenkian, dado 

que no final foi à sua Colecção que esses objectos foram parar). 

Assim, segundo o testemunho dos Directores, as obras de tipologias diferentes 

expostas nas galerias do museu ilustram o eclectismo da colecção reunida por 

Gulbenkian. Defendem que Gulbenkian tinha «um admirável eclectismo a nível 

estético», patente na ampla diversidade de tipologias de objectos, criados entre cerca 

de 2500 a. C. e os Anos 30 do século XX, cobrindo uma área geográfica que se 

estende desde a Europa até ao Extremo Oriente, por si reunidos. 

Espelhando a composição da Colecção, o acervo da exposição permanente é uma 

amostra da Colecção reunida por Gulbenkian. Paralelamente, defendendo os 

Directores do MCG que essa Colecção teve como orientação principal a do «gosto» 

do Coleccionador, igualmente defendem que a exposição permanente de uma amostra 

da antiga Colecção de Gulbenkian deverá espelhar esse gosto. Como se esta última 

surgisse da primeira, por natural derivação. 

Os dois grandes circuitos em que se organiza a exposição permanente traduzem a 

dualidade - Arte do Oriente e Arte do Ocidente - que foi fixada como critério base de 

entendimento da Colecção reunida por Gulbenkian, critério este assente na origem das 

peças coleccionadas. Defende-se que  essas origens confundem-se com as do próprio 

Calouste Gulbenkian, surgindo assim uma natural justificação para a dualidade que 

                                                           
128 Editado em 2004. 
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está na base da interpretação da Colecção. «Naturalmente atraído pela produção 

artística oriental, o Coleccionador comprou numerosos objectos de arte do Oriente 

Islâmico [...]. E, porque viveu em Paris, revelou também um interesse especial pela 

arte francesa.».129 

No CDROM disponível nas galerias da exposição permanente, recurso introduzido já 

durante a actual direcção do Museu, o «Coleccionador» é apresentado como: 

«Definindo-se a si mesmo como uma personalidade ecléctica, mas criteriosa, a 

colecção reflecte a sua vivência. As suas origens estão patentes na quantidade de 

obras islâmicas e a sua educação europeia reflecte-se no interesse pelos grandes 

mestres da Pintura, da Escultura e Artes Decorativas.».130 

Gulbenkian surge como um coleccionador com um «obstinado critério de 

selecção»131, apresentando-se como «exigências» do coleccionador em relação aos 

objectos que coleccionou, a sua autenticidade e o seu bom estado de conservação.  

São sobretudo o gosto «raro»132, «ecléctico», «erudito», «sólido e requintado», bem 

como a «rara e autêntica intuição»133 e «rara sensibilidade»134 de que era «dotado», 

                                                           
129IN.: Maria Teresa Gomes Ferreira, [Apresentação], Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro, Lisboa: 
F.C.G., 1996, pág. 3. 
Em 2006, João Castel-Branco Pereira num texto  intitulado «O Gosto do Coleccionador» (do catálogo 
da exposição temporária com igual título) escreveria: «[...] apesar de [Gulbenkian] ter construído uma 
colecção nos moldes ocidentais que lhe foram contemporâneos, as suas escolhas geriram-se por 
mecanismos de sensibilidade e gosto que muito devem ao seu lugar de nascimento, infância e primeira 
juventude.» IN.: João Castel-Branco Pereira, “O Gosto do Coleccionador”, FUNDAÇÂO CALOUSTE 
GULBENKIAN, O Gosto do Coleccionador. Calouste Gulbenkian 1869-1955, Lisboa: F.C.G., 2006, 
pág. 18. 
130 IN.: CDROM à consulta na galeria da exposição permanente do MCG: «Museu Calouste 
Gulbenkian»: «O Coleccionador». 
131 «A maior parte dos domínios artísticos encontram-se nele [no acervo reunido por C.  Gulbenkian] 
representados e testemunham por parte do coleccionador, para alem de uma rara e autentica intuição e 
um obstinado critério selectivo, um admirável eclectismo a nível estético e um incondicional respeito 
pela integridade das obras de arte.» IN.: Maria Teresa Gomes Ferreira, [Apresentação], Museu 
Calouste Gulbenkian. Roteiro, Lisboa: F.C.G., 1996, pág. 3. 
«Na formação da Colecção foi apoiado pelos notáveis especialistas [...] embora exigisse acompanhar 
pessoalmente os processos de selecção, negociação e aquisição das peças, com enorme empenho 
composto de intuição, gosto requintado e erudito, obstinação e paciência.» IN.: João Castel-Branco 
Pereira , “Introdução”, Museu Calouste Gulbenkian. Guia, Lisboa: F.C.G., 2004, pág. 8. 
132 «[Gulbenkian] foi um extraordinário amador de arte no verdadeiro sentido da palavra e um homem 
de raro gosto, pois preferia a beleza e a qualidade dos objectos ao seu valor comercial.». IN.: 
FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 
1.ª ed. 1982, pág. 6. 
133 «Calouste Gulbenkian definiu-se a si mesmo como coleccionador ecléctico, salvaguardando 
contudo a extrema qualidade das suas escolhas, ao declarar-se também como coleccionador não 
científico de períodos históricos ou idênticas tipologias de objectos, num tempo em que já era comum 
uma especialização em géneros ou épocas. 
[...] O Coleccionador soube cultivar um gosto sólido e requintado [...]. Na  formação da Colecção foi 
apoiado pelos mais notáveis especialistas [...] embora exigisse acompanhar pessoalmente os processos 
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que se apresentam como sendo as razões que fizeram Calouste Gulbenkian decidir-se 

pela aquisição desses objectos. 

No «Catálogo do Museu Calouste Gulbenkian», a primeira Directora do museu afirma 

que no «sector de Arte Europeia» tentou-se dar às obras «um ambiente propício ao 

seu enquadramento e conferiu-se-lhe um aspecto que de certo modo corresponde 

aquele em que as próprias obras viveram. Desta forma se julga ter contribuído para 

uma compreensão mais profunda do significado e do conteúdo de cada obra de 

arte.».135 

Pode-se concluir da leitura deste texto que Maria Teresa Gomes Ferreira estava 

convicta de que o significado e o conteúdo de cada obra de arte coleccionada por 

Calouste Gulbenkian exposta no MCG, poderiam ser profundamente compreendidos 

se o enquadramento que fosse dado no museu a essas obras – a contextualização dada 

pela montagem - correspondesse àquele [enquadramento] em que «elas viveram» nos 

seus lugares de origem/fabrico. De facto, neste texto, a Directora do MCG começara 

por escrever que «A galeria do Oriente Islâmico [...] foi especialmente cuidada no seu 

largo dimensionamento e sóbria apresentação, sugerindo um ambiente de espaço e luz 

característicos das áreas geográficas de origem». 

Porém, julgo poder inferir que na passagem deste texto em que a Directora refere que 

as peças expostas no núcleo de arte do oriente Islâmico «sugerem» o «ambiente de 

requinte e luxo que viveram algumas camadas sociais de elevado nível cultural»136, 

pode também estar implícita a referência a Calouste Gulbenkian, ao ambiente em que 

essas peças «viveram» quando fizeram parte da Colecção de Calouste Gulbenkian.  

Mas, de modo implícito, de acordo com o que foi divulgado nos textos dos Directores 

que tenho vindo a apresentar, a montagem dada a estas peças no museu,  

promovendo-as essencialmente como «objectos de contemplação e deleite», filia-se 

no modo como estas obras «viveram» na casa parisiense de Calouste Gulbenkian.  
                                                                                                                                                                      
de selecção, negociação e aquisição das peças, com um enorme empenho composto de intuição, gosto 
requintado e erudito, obstinação e paciência.» IN.: João Castel-Branco Pereira, “Introdução”, Museu 
Calouste Gulbenkian. Guia, Lisboa: F.C.G., 2004, pág. 8. 
134 «Nascido em Istambul, no seio de uma família arménia, C. Gulbenkian foi um homem dotado de 
rara sensibilidade e um conhecedor esclarecido, a quem não escapavam os mais pequenos pormenores, 
inerentes aos problemas de autenticidade, da qualidade, da beleza e da conservação das espécies.» IN.: 
Maria Teresa Gomes Ferreira, [Apresentação], Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro, Lisboa: F.C.G., 
1996, pág. 3. 
135 IN.: Maria Teresa Gomes Ferreira, “A Colecção e o Museu Calouste Gulbenkian”, Museu Calouste 
Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 1982, pág. 15. 
136 IN.: Maria Teresa Gomes Ferreira, “A Colecção e o Museu Calouste Gulbenkian”, Museu Calouste 
Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 1982, pág. 15. 
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De modo explicito, João Castel-Branco Pereira, no [Álbum do] Museu Calouste 

Gulbenkian, filia a «estrutura da exposição» permanente no modo como Gulbenkian 

dispunha os objectos da sua colecção «na sua casa da Avenida Iéna»: «[...] Não sendo 

um “coleccionador de épocas ou séries de obras” como escreveu de si próprio, geriu a 

sua colecção em função do seu gosto pessoal. Arménio, nascido na Turquia, educado 

numa Inglaterra vitoriana e radicado em Paris entre as duas guerras, Calouste 

Gulbenkian adquiriu ao longo da vida esta surpreendente colecção que reuniu, a partir 

do final dos anos vinte, na sua casa da Avenida Iéna, numa disposição que não parecia 

ter subjacente qualquer hierarquização dos objectos em função dos académicos 

estatutos das Artes, antes valorizando a relação de afecto que com elas mantinha. 

Na estrutura da exposição, embora respeitando-se parâmetros de geografia e história 

culturais, permaneceu esta intenção na equivalência com que se mostram e por vezes 

se intersectam Pintura, Escultura e Artes Decorativas.».137 

Frisa-se que eram de «afecto» as «relações que mantinha» com os objectos da sua 

colecção.138 

Paralelamente, o maior destaque dado na exposição permanente às moedas gregas 

antigas (como acima referi estão 117 moedas expostas em permanência) e às obras de 

René Lalique (como acima referi estão 78 objectos expostos em permanência), é 

nestes textos justificado pelo facto de terem sido núcleos da preferência de Calouste 

Gulbenkian. 

Como já referi, estes textos são atravessados por um desejo de descrever o «gosto» de 

Calouste Gulbenkian, e simultaneamente pelo elogio desse gosto, surgindo como 

melhor e irrefutável testemunho desse «gosto» a Colecção e, por consequência, o 

Museu que para ela foi construído. 

Segundo o actual Director do MCG, a «lógica» que norteou o coleccionismo 

desenvolvido por Gulbenkian informou a lógica a que obedece a exposição 

permanente da sua colecção no MCG (mesmo que afirme que a do coleccionador é 

uma «lógica indecifrável»!). Segundo João Castel-Branco Pererira, a «lógica» do 

Coleccionador foi a de uma procura de «objectos que revelassem estados de 

perfeição, marcas da transcendência do humano veiculadas pelas suas qualidades 

                                                           
137 IN.: João Castel-Branco Pereira, “O Museu Calouste Gulbenkian”, Museu Calouste Gulbenkian, 
Lisboa: F.C.G., 2001, pág. 13. 
138 VID.: João Castel-Branco Pereira, “O Museu Calouste Gulbenkian”, Museu Calouste Gulbenkian, 
Lisboa: F.C.G., 2001, pág. 13. 
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estéticas, materiais e técnicas. Tal lógica percorre a exposição permanente [...] num 

encadeamento emocionante de objectos, mostrados segundo um traçado cronológico 

que porventura, coincidirá com a História, mas que sobretudo dá notícia dessa lógica 

intima e indecifrável que foi a do Coleccionador.».139 

Em 2006, no âmbito das comemorações dos seus 50 anos, o MCG apresentou uma 

exposição temporária intitulada «O Gosto do Coleccionador. Calouste Gulbenkian 

1869-1955».140 

No texto de apresentação do catálogo, o Presidente da Fundação sintetiza assim o 

programa desta exposição: «Mais do que traçar o itinerário ou a cronologia das 

aquisições de Calouste Gulbenkian, esta exposição pretende ser um contributo para 

ajudar a revelar as suas motivações e as escolhas que levaram à Constituição da 

Colecção, demonstrando como Calouste Gulbenkian se guiou pelo seu gosto pessoal, 

                                                           
139 IN.: João Castel-Branco Pereira, “O Museu Calouste Gulbenkian”, Museu Calouste Gulbenkian, 
Lisboa: F.C.G., 2001, pág. 13. 
No inicio deste texto - que foi o primeiro texto que escreveu para uma publicação geral sobre a 
Colecção/exposição permanente na qualidade de Director do MCG - João Castel-Branco Pereira, 
graças à lógica que reconhece na colecção reunida por Gulbenkian parece até anular a ideia de um 
eclectismo que noutros textos associará ao Coleccionador: «A excepcional colecção de arte, uma das 
mais relevantes reunida por um só homem, revelou-se na multiplicidade de objectos que um primeiro 
olhar poderia considerar ecléctico, através da inteligente organização adoptada para os núcleos de 
exposição permanente, como resultado de uma poderosa estrutura lógica que foi a do coleccionador.» 
IN.: João Castel-Branco Pereira, “O Museu Calouste Gulbenkian”, Museu Calouste Gulbenkian, 
Lisboa: F.C.G., 2001, pág. 9. 
Em 2004, na mais recente publicação relacionada com a exposição permanente em geral, o Director do 
Museu insistiria nesta ideia da «lógica do Coleccionador», desenvolvendo-a em jeito de percurso pela 
exposição permanente do Museu: «Outro dos traços seria o que poderíamos definir também como um 
eclectismo conduzido por uma exigência de perfeição, indiferente à disparidade disciplinar das peças, 
entre o object d’art e a grande pintura, analisados em posição de igualdade perante a excepcional 
qualidade estética e artística e o seu perfeito estado de conservação. [...] O eclectismo da Colecção C. 
Gulbenkian parece deste modo pautar-se por uma poderosa lógica orgânica de construção, articulando-
se as peças entre si por mecanismos de onde estão ausentes delineamentos sistemáticos, sejam 
disciplinares, cronológicos ou históricos. Daí que as esculturas egípcias, com registos figurativos de 
grande realismo, se articulem com a verdade táctil da eloquência das moedas gregas e da sumptuosa 
riqueza da arte islâmica, entre cerâmicas de Iznik e da Pérsia, vidros mamelucos, tecidos e tapetes da 
Turquia à Índia mogol, as exuberantes porcelanas da China e as requintadas lacas do Japão. 
O reencontro desta intencionalidade é possível perante o rigor de uma pintura flamenga de Dierick 
Bouts, a sensualidade fugidia de Helena Fourment pintada por Rubens, os retratos de Lawrence e 
Gainsborough, e as mitologias de Burne-Jones, obras em que o corpo é o veículo da imagem, ou nas 
paisagens de Ruisdael, nas vedute de Guardi e nas marinhas de Turner, onde o espaço é pretexto 
assumido para a afirmação de emoções. 
De modo orgânico integra-se neste contexto o núcleo de Arte francesa do século XVIII, nomeadamente 
de objectos ornamentais dominados pela evidência da sensualidade dos materiais e por uma apologia 
de irracionalidade formal, também em si de forte organicidade, características comuns às peças de 
René Lalique.». IN.: João Castel-Branco Pereira, “Introdução”, Museu Calouste Gulbenkian. Guia, 
Lisboa: F.C.G., 2004, pág. 10. 
140 Esta exposição teve a coordenação geral do Director do MCG e de Nuno Vassallo e Silva. 
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intuição e informado conhecimento e saber, revelando desde muito cedo a 

sensibilidade apurada, o eclectismo e acerto na qualidade das suas escolhas.»141 

Em termos de acervo, essa exposição contou com 89 objectos: 3 objectos que fizeram 

parte da colecção de Gulbenkian mas que ele doou em vida142; 3 objectos que desejou 

adquirir para a sua colecção mas que não conseguiu comprar143; e 83 objectos que 

Gulbenkian coleccionou e que depois vieram a fazer parte da herança que doou à 

Fundação por ele instituída no seu testamento. Estes últimos objectos pertencem, 

portanto, à Colecção do MCG: 27 fazem parte do acervo da exposição permanente do 

museu144 e 56 estão nas reservas.145 

Relativamente ao projecto museográfico desta exposição (da responsabilidade de 

Mariano Piçarra), várias das opções de montagem adoptadas pareceram-se muito com 

as que caracterizam a exposição permanente do MCG.  

Destaquem-se apenas como exemplos a montagem do «Torso masculino» grego 

(mnaa INV. 49), ou a da «Daneide» de Rodin e ajudante (mnaa INV. 762), no que 

respeita à escolha dos suportes e à iluminação destas peças escultóricas; ou ainda o 

caso do «par de mostardeiras» (INV. 287 A/B) isolado dentro de uma vitrina, 

conjuntamente com o seu estojo, cuja tabela apresentava o mesmo texto que a tabela 

que informa sobre este objecto no interior da exposição permanente do MCG.  

A própria relação de diálogo existente nas galerias de exposição permanente do MCG 

entre os espaços interiores do museu e os jardins que envolvem o edifício, foi  

adoptada como solução nesta exposição d’«O Gosto do Coleccionador», apresentada 

na Galeria de Exposições Temporárias do Piso 0 da Sede da FCG. 

Trinta e sete anos volvidos sobre a abertura do museu ao público, esta exposição 

comemorativa teve como um dos conceitos fundamentais do seu programa expor a 

                                                           
141 IN.: Emílio Rui Vilar, “Apresentação”, FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, O Gosto do 
Coleccionador. Calouste Gulbenkian 1869-1955, Lisboa: F.C.G., 2006, pág. 9. 
142 VID. Catálogo da exposição: números de Catálogo 7, 49 e 50. 
143 VID. Catálogo da exposição: números de Catálogo 25, 31 e 48. 
144 VID. Catálogo da exposição: números de Catálogo: 4, 9, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 62, 68, 74, 88. 
145 VID. Catálogo da exposição: números de Catálogo 1, 2-3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 
23,  28, 34, 35, 36, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81-87, 89. 
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própria museografia adoptada na exposição permanente do Museu Calouste 

Gulbenkian, numa homenagem ao gosto do coleccionador. 

Foi já referido que em 1999, passados que estavam trinta anos sobre a finalização do 

edifício de arquitectura modernista, grande parte dos equipamentos originais teve que 

ser substituída. Mas o «guião original» do Museu Calouste Gulbenkian parece estar 

imune ao envelhecimento. Perpetuado, como convém aos monumentos aos cidadãos 

beneméritos deste mundo, este é um Museu de modelo clássico, um Museu que não 

corre o risco de ficar datado146.  

                                                           
146 «O Museu Calouste Gulbenkian continuará a ser uma referência da museologia actual e uma perene 
homenagem ao coleccionador excepcional e ao benemérito que foi Calouste Gulbenkian.» IN.: Emílio 
Rui Vilar, [texto (sem título) sobre a reabertura do Museu Calouste Gulbenkian], Newsletter, Lisboa: 
F.C.G., n.º 33, Julho – Setembro 2001, pág. 4. 
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«A Fundação, como sabe, teve inicio logo após a morte 

do Sr. Gulbenkian.  

O Sr. Gulbenkian morreu em 1955 em Lisboa e a 

Fundação, os estatutos da Fundação, têm a data de Julho 

de 56. Logo nessa altura, o Conselho de Administração 

– que não era Conselho de Administração mas sim os 

executores testamentários – tiveram necessidade de 

convidar o Sr. Engenheiro Lobato – que foi a primeira 

pessoa que foi convidada para a concepção do edifício  

- e a Sra. D. Maria José de Mendonça que era, da parte 

do museu, a pessoa encarregue de fazer o programa 

para o futuro museu.» Maria Teresa Gomes Ferreira147 

 

 

PARTE II - Em demanda da génese da exposição permanente do Museu Calouste 

Gulbenkian. 

1. O papel decisivo de José de Azeredo Perdigão 

A colecção de Calouste Gulbenkian fez parte da herança legada pelo coleccionador à 

Fundação por ele instituída no seu testamento148. Mas nesse testamento são 

inexistentes referências directas a um museu para a sua colecção. 

Aos administradores da Fundação Calouste Gulbenkian couberam, inteiramente, todas 

as decisões relativamente à programação e à gestão da colecção legada por Calouste 

Gulbenkian.149 

                                                           
147IN.: TOSTÕES (2006 b.): “Maria Teresa Gomes Ferreira (Conservadora Chefe do Museu)”, 13 
Testemunhos, DVD. 
148 «CAPITULO 1 – Natureza, nacionalidade, duração e sede da instituição 
Art. 1.º A Fundação Calouste Gulbenkian, criada por Calouste Sarkis Gulbenkian no seu testamento de 
18 de Junho de 1953, com que faleceu em 20 de Junho de 1955, é uma instituição particular de 
utilidade pública geral, dotada de personalidade jurídica, que se regerá pelos presentes estatutos e, em 
tudo o que neles for omisso, pelas leis portuguesas aplicáveis. 
Art. 2.º A instituição é portuguesa e perpétua. 
Art. 3.º A sua sede é em Lisboa, podendo, contudo, criar dependências onde for julgado necessário ou 
conveniente..». IN.: Decreto-Lei  40 690, 18 Julho 1956. 
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Os Artigos 10º e 14º dos Estatutos da FCG estipulam: 

« [...] CAPÍTULO IV - Administração: 

Art.º 10 - A administração da Fundação compete a um conselho, composto de três a 

nove membros, dos quais um será o Presidente; [...] 

Art.º 14 - Ao conselho de administração pertencem, como no testamento do fundador 

se estipula, os mais amplos poderes de representação da Fundação, de livre gerência e 

disposição do respectivo património e de realização dos fins para que a mesma foi 

instituída.».150  

Entre os administradores teve decisivo protagonismo o Presidente do Conselho de 

Administração, José de Azeredo Perdigão, «consultor jurídico» de Calouste 

Gulbenkian durante os treze anos em que Gulbenkian viveu em Portugal (1942-1955). 

Calouste Gulbenkian escolheu JAP como seu executor testamentário e “Trustee”, 

conjuntamente com Kevork Loris Essayan (que era casado com a filha de 

Gulbenkian), e Lord Radcliffe (que logo em 1956, na sequência da decisão da sede da 

Fundação ficar em Lisboa, recusaria exercer aquelas funções).  Além de seus 

executores testamentários e “Trustes”,  Gulbenkian escolheu ainda JAP e Keverok 

Essayan como administradores vitalícios da Fundação Calouste Gulbenkian. 

JAP liderou, com efeito, o processo de legalização da FCG desde a morte de Calouste 

Gulbenkian, em Junho de 1955, e presidiu ao Conselho de Administração da FCG até 

1985 (quando completara já 93 anos de idade). Foi ainda JAP quem, no decorrer do 

primeiro ano após a morte de Calouste Gulbenkian, deu forma jurídica à FCG. No 

discurso da primeira sessão de homenagem a Calouste Gulbenkian151,  proferido a 20 

                                                                                                                                                                      
149 «Calouste Gulbenkian, desde que resolveu criar uma fundação com um vasto e complexo campo de 
actividade e fazer dela sua herdeira, entendeu que melhor seria deixar aos respectivos dirigentes a plena 
liberdade de dar, a todos os bens que constituíam o remanescente da herança, a aplicação que melhor 
entendessem de acordo com os fins por ele expressamente atribuídos à instituição.». IN: José de 
Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, pág. 231. 
150 IN.: Decreto-Lei  40 690, 18 Julho 1956.  
«Capítulo II – Fins e lugares do exercício da actividade da Fundação 
Art. 4.º Os fins da Fundação são caritativos, artísticos, educativos e científicos. 
Art. 5.º A acção da Fundação exercer-se-á, não só em Portugal, mas também em qualquer outro pais 
onde os seus administradores julguem conveniente exercê-la.  
Art. 6.º Pertence à administração da Fundação escolher, de entre os fins da instituição, não só aquele ou 
aqueles que em cada lugar devem ser especialmente realizadas, mas também em forma e o processo 
dessa realização.» IN.: Decreto-Lei  40 690, 18 Julho 1956. 
151 O texto proferido por JAP nessa sessão de homenagem teve uma primeira publicação pela FCG em 
1960. Essa publicação incluiu também os Estatutos da FCG, o texto do Decreto-Lei que os instituiu e 
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de Julho de 1956 – um ano após a morte de Calouste Gulbenkian e dois dias após a 

publicação dos Estatutos da FCG em «Diário da República» - JAP referiu-se ao 

trabalho por si desenvolvido desde a morte de Calouste Gulbenkian: «Da obra 

monumental que à Fundação cabe realizar pouco lhes poderei dizer, porque obras 

dessa natureza não se improvisam, nem planificam no curto prazo de um ano, quase 

todo gasto no estudo e solução dos problemas jurídicos, administrativos e fiscais, que 

necessariamente precedem a organização de uma instituição desta natureza, mormente 

quando na solução desses problemas interferem múltiplos factores de ordem 

internacional. 

A aprovação dos estatutos da Fundação dentro do ano que hoje se completa sobre a 

morte do Fundador, para as pessoas que conhecem as dificuldades que foi necessário 

vencer, ou para aqueles que inteligentemente as adivinham, deve constituir prova 

plena, não direi do valor, mas do volume dos trabalhos já realizados.».152 

 

1.1.Constituição e organização de uma equipa 

Um ano após a morte de Calouste Gulbenkian, JAP anuncia publicamente, por 

decisão dos dois «trustees» da FCG (ele próprio e Kevorok Essayan), o alargamento 

da equipa da Administração da Fundação de dois para cinco «trustees». Os outros três 

administradores eram Charles Whishaw, Domingos de Sousa Holstein-Beck e Pedro 

Theotónio Pereira.153 

A JAP se deveu a decisão de construir de raiz um edifício para o museu154, bem como 

a escolha dos elementos que coordenaram a equipa  de programação dos edifícios da 

sede e museu da FCG. 

                                                                                                                                                                      
os três outros discursos proferidos naquela sessão de homenagem a Gulbenkian (discursos da 
responsabilidade do Director do MNAA, do Presidente da C.M.L. (Álvaro da Salvação Barreto) e do 
Ministro da Educação Nacional (Francisco de Paula Leite Pinto)). 

152 IN: José de Azeredo Perdigão (1956), «Discurso do Dr. José de Azeredo Perdigão, «Trustee» da 
Fundação», FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa: 
F.C.G., 1960, pág. 32. 
153 VID.: José de Azeredo Perdigão (1956), «Discurso do Dr. José de Azeredo Perdigão, «Trustee» da 
Fundação», FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa: 
F.C.G., 1960, pp. 33-34. 
154 Ana Tostões cita uma carta escrita por JAP a Ezequiel de Santos Lima, datada de 24 de Janeiro de 
1956, em que aquele afirma: «[...] não encaramos a hipótese de adquirir uma casa já construída, mas 
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1.1.1. Do «Grupo de trabalho de programação das instalações do 

museu e sede da Fundação Calouste Gulbenkian» aos «Serviço 

de Projectos e Obras» e «Serviço de Belas Artes e Museu»; e 

deste último aos «Serviço de Belas-Artes» e «Serviço de 

Museu». 

A 20 de Julho de 1956, na sessão pública realizada no MNAA que tenho vindo a 

referir, JAP anuncia a criação «imediata» de «quatro órgãos de consulta, estudo e 

informação» da FCG: o «conselho de beneficência», o «conselho das belas artes», o 

«conselho da educação» e o «conselho da investigação científica»155.  

JAP esclarece que «esses conselhos serão formados por um núcleo de pessoas das 

mais experimentadas e das mais conhecedoras da generalidade dos problemas 

próprios de cada um dos referidos ramos de actividade da Fundação. 

Inicialmente constituídos por um número limitado de pessoas, poderão, todavia, com 

a concordância do conselho de administração, agregar a si, para o estudo de certos 

problemas particulares, especialistas nacionais ou estrangeiros.»156 

E assim veio a suceder. Nos treze anos que durou o processo de programação, 

projecto e construção dos edifícios do museu e da sede (edifícios directamente 

relacionados um com o outro), as equipas responsáveis por esse processo foram 

                                                                                                                                                                      
sim, um grande terreno onde possamos construir um edifício inteiramente novo, destinado à instalação 
da Fundação Calouste Gulbenkian». IN: TOSTÕES (2006 a.): 42: nota 14. 
155IN.: José de Azeredo Perdigão (1956), «Discurso do Dr. José de Azeredo Perdigão, «Trustee» da 
Fundação», FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa: 
F.C.G., 1960, pág.33. 
156IN.: José de Azeredo Perdigão (1956), «Discurso do Dr. José de Azeredo Perdigão, «Trustee» da 
Fundação», FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa: 
F.C.G., 1960, pág. 33. 
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sofrendo reformulações em termos da sua composição, sobretudo no sentido de um 

alargamento do número de colaboradores. 

Estes «órgãos de consulta, estudo e informação», inicialmente designados 

«conselhos», rapidamente passariam a ser designados «Serviços». 

Logo em Setembro de 1956, no seio do «Serviço de Projectos e Obras» (S.P.O.), foi 

criado um «grupo de trabalho» para programar os edifícios da sede e do museu da 

FCG. 

O «Grupo de trabalho de programação das instalações do museu e sede da Fundação 

Calouste Gulbenkian» teve como coordenadores o Engenheiro Luís Guimarães 

Lobato (que dirigia o S.P.O.) e a Conservadora efectiva do Museu Nacional de Arte 

Antiga, Maria José de Mendonça (MJM). 

O engenheiro LGL fora chamado em 1956, por JAP, para dar o seu parecer sobre o 

local da edificação da sede e do museu da FCG na cidade de Lisboa. LGL fazia parte 

do «Gabinete de Estudos Urbanos» (GEU) e, desde que começou a trabalhar para a 

FCG, agregou a essa colaboração o trabalho dos três elementos da sua equipa do 

GEU:  o Engenheiro Hipólito Raposo, o arquitecto Jorge Sotto-Mayor e o arquitecto 

José da França Sommer Ribeiro.157 

O processo de escolha de um «lugar» para construir os edifícios da sede e do museu e 

o parque da FCG ficou resolvido em Janeiro de 1957. A aquisição do Parque de Santa 

Gertrudes, à Palhavã, decorreu a 30 de Abril de 1957. Entretanto, a partir de 

Novembro de 1957, MJM passou a ter a seu cargo a coordenação directa do trabalho 

da jovem Conservadora Maria Teresa Gomes Ferreira (que começara a colaborar com 

a FCG em Outubro de 1956)158 e do fotógrafo Mário de Oliveira. Em Setembro de 

                                                           
157 VID.: TOSTÕES (2006 b): “José Sommer da França Ribeiro (Arquitecto Coordenador da Obra)”, 
13 Testemunhos, DVD. 
158 Num depoimento dado em 2006 já aqui citado, MTGF fala sobre esse momento inicial de 
constituição da equipa de programação do MCG, indicando a circunstância de que resultou a sua 
colaboração com a FCG: «[...] o engenheiro Lobato, que foi a primeira pessoa a ser convidada para a 
concepção do edifício, e a Sra. D. Maria José de Mendonça, que era, da parte do museu, a pessoa 
encarregue de fazer o programa para o futuro museu. 

O que acontece é que a Sra. D. Maria José Mendonça ainda era Conservadora do Museu Nacional de 
Arte Antiga, e portanto tinha na Fundação Gulbenkian o estatuto de Consultora, dai que não podia dar 
o tempo inteiro ao trabalho que havia de ser realizado e portanto sugeriu ao presidente, ao Dr. José de 
Azeredo Perdigão, que convidasse uma Conservadora a permanecer na Fundação Gulbenkian e a 
proceder aos estudos que era necessário fazer, e foi por essa razão que eu entrei para a Fundação 
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1957, os colaboradores do «Grupo de trabalho de programação das instalações do 

museu e sede da Fundação Calouste Gulbenkian» foram divididos em «Serviço de 

Projectos e Obras» e em «Serviço de Belas-Artes e do Museu», criado nessa data.159  

No inicio de 1958, finalmente, a FCG viu reconhecida internacionalmente o direito á 

herança que lhe fora legada por Calouste Gulbenkian. Foi nessa altura que os 

colaboradores foram integrados num quadro de pessoal da FCG:160 

«Como se sabe, Calouste Gulbenkian faleceu em 20 de Julho de 1955 e o Decreto-Lei 

n.º 40 690, que aprovou os Estatutos da Fundação e lhe atribuiu existência jurídica, 

foi publicado em 18 de Julho de 1956. Mas só a partir de 12 de Fevereiro de 1958, 

após a outorga da escritura de transacção, que pôs termo ao pleito judicial em que se 

discutiu a validade do testamento do Fundador e, em alternativa, a eventual redução 

das suas disposições em favor da Fundação, os Executores Testamentários e 

Administradores da Fundação puderam exercer, com segurança e plena liberdade, as 

funções do seu cargo. Assim, o período  decorrido desde 18 de Julho de 1956 até 31 

de Dezembro de 1959 – que o primeiro «Relatório do Presidente» abrange – foi 

essencialmente um período de organização da Fundação, embora as suas actividades 

tivessem sido iniciadas, pode dizer-se, no próprio dia em que a Instituição ficou 

juridicamente constituída.».161 

Maria José Mendonça, que colaborava com a FCG desde Setembro de 1956, 

apresentou a sua demissão em Novembro de 1960162. Com a saída de MJM o 

«Serviço de Belas Artes e Museu» foi dividido em dois serviços autónomos: o 

                                                                                                                                                                      
Gulbenkian indigitada pelo presidente da Fundação [em Outubro de 1957].» IN.: “Maria Teresa Gomes 
Ferreira (Conservadora Chefe do Museu)”, IN.: TOSTÕES (2006 b.): 13 Testemunhos, DVD. 
159 «Inicialmente criados apenas para a construção da Sede e do Museu, os Serviços foram 
desdobrados em Setembro de 1957 em Serviço de Projectos e Obras e Serviço de Belas Artes e 
Museu.» IN.: S.P.O., Luís de Guimarães Lobato, Relatórios de actividade de Novembro de 1956 a 
Junho de 1958, 2 de Junho de 1958, pág. 1. 
160 «O pessoal dos Serviços, colaborando a principio apenas em regime de tarefa de prestação de 
serviços, foi admitido definitivamente ao serviço da Fundação no decurso do primeiro trimestre do ano 
corrente [1958]». IN.: S.P.O., Luís de Guimarães Lobato, Relatórios de actividade de Novembro de 
1956 a Junho de 1958, 2 de Junho de 1958, pág. 1. 
161 IN: José de Azeredo Perdigão, 1.ª PARTE - “Preambulo”, Capitulo 2.º - “Alguns indicadores do 
Desenvolvimento da Fundação no triénio 1960-1962”II relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1964,:  
pág. 13. 
162 Segundo consta num documento da autoria de MTGF, não identificado mas citado IN.: TOSTÕES 
(2006 b): 260, nota 23.  
O Catálogo da exposição organizada pela F.C.G. em Outubro de 1960, em Paris, foi já da 
responsabilidade do «Serviço de Museu». VID.: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, 
Tableaux de la Collection Gulbenkian. Paris. Octobre 1960, Lisboa, 1960. VID.: nesta dissertação, 
ANEXO 4. 
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«Serviço de Belas Artes» e o «Serviço de Museu», e Maria Teresa Gomes Ferreira, 

entretanto promovida a Conservadora-chefe, passou a assegurar a coordenação do 

«Serviço de Museu». 

O «Serviço de Belas-Artes e do Museu» e, a partir de 1960, o «Serviço do Museu», 

tinham duas funções fundamentais: a programação do futuro museu e a organização 

de exposições temporárias da colecção da FCG enquanto o edifício do museu não 

estivesse pronto para a mostrar em permanência.  

Em 1961, no «[I] Relatório do Presidente» - documento em que JAP se deveria 

reportar apenas a acontecimentos ocorridos no triénio 1956-1959, mas em que em 

relação a vários assuntos se reportou, na verdade, a acontecimentos ocorridos em 

1960 e mesmo durante os primeiros meses de 1961 - , o ANEXO «Relação das 

pessoas que constituem os órgãos dirigentes da Fundação e dos empregados 

superiores da mesma» dá-nos um quadro do pessoal que relativamente ao «Serviço de 

Museu» apenas terá entrado em vigor a partir de Novembro de 1960. 

Nesta «Relação», os «empregados superiores» da FCG surgem distribuídos em oito 

grandes secções, mais a «Revista Colóquio» (cujo n.º 1 data de Dezembro de 1959) e 

o «Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira». 

Cada secção corresponde a um conjunto de «Serviços», ou apenas a um «Serviço», ou 

então a uma área, ou ainda a um projecto de publicação periódica. 

Da secção «II. Artes» fazem parte: o «Serviço de Artes Plásticas», o «Serviço de 

Música» e o «Serviço de Museu». 

O «Serviço de Museu» apresentava a seguinte constituição: 

«Conservadora-chefe - Dr.ª Maria Teresa Gomes Ferreira 

Conservadoras-Adjuntas - Dr.ª Maria Helena Maia e Melo 

    - Dr.ª Maria Manuela Soares de Oliveira» 

O «Serviço de Projectos e Obras» contava com: 

«Director - Eng.º Luís Maria Nolasco de Guimarães Lobato 

Técnicos - Eng.º Roberto Manuel Charters de Azevedo 
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- Eng.º Hipólito Rebelo Vaz Raposo 

- Arq.º Jorge Sotto-Mayor Almeida 

- Arq.º José Aleixo da França Ribeiro 

Consultores - Prof. Arq.º Sir Leslie Martin 

- Prof. Arq.º Franco Albini 

- Arq.º  Georges Henri Rivière 

- Prof. Arq.º Carlos Ramos 

- Arq.º Francisco Keil do Amaral».163 

A JAP/Conselho de Administração coube a decisão de convidar consultores 

permanentes e de recorrer a numerosos especialistas internacionais e nacionais, como 

consultores pontuais. 

 

1.1.2. Os consultores permanentes 

Em 1956 no âmbito do processo de estudo da localização em Lisboa, do lugar de 

construção da sede e do museu da FCG, os arquitectos Carlos Ramos e Keil do 

Amaral começaram a assegurar uma consultoria permanente à FCG. 

Em 1958, no âmbito da consolidação e conclusão do Programa que foi entregue em 

1959 aos arquitectos convidados para participarem no concurso para os  edifícios da 

sede e do museu da FCG, o museólogo e Director do Internacional Comitée of 

Museums/Conseil International des Musées (ICOM), Georges-Henri Rivière, e os 

arquitectos Leslie Martin, Franco Albini e William Allen iniciaram um trabalho de 

consultoria permanente junto da FCG.164 

                                                           
163 IN.: José de Azeredo Perdigão, «Relação das pessoas que constituem os órgãos dirigentes da 
Fundação e dos empregados superiores da mesma», Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, 
[pp. 295-298]. 
164«Francisco Keil do Amaral e Carlos Ramos foram os arquitectos nacionais designados pela 
Fundação para constituírem, em conjunto com o italiano Franco Albini (responsável pela criação e 
renovação dos mais recentes espaços museográficos italianos) e o inglês Sir Leslie Martin (que 
trabalhara no célebre Royal Festival Hall), a equipa de consultores permanentes, a que haveria a 
acrescentar Georges Henri Rivière (director do Conseil International des Musées) e William Allen 
(arquitecto especialista em iluminação e acústica), coordenados pelo engenheiro Luís Guimarães 
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1.1.3. Os consultores pontuais 

Reportando-se ao período entre 1956 e 1959, JAP, a propósito da colaboração de 

consultores pontuais no processo de programação dos edifícios da sede e do museu da 

FCG, relatou: «[...] E todas as vezes que os Serviços ou a Administração verificam 

que, para o estudo de um problema concreto, se torna conveniente a cooperação de 

especialistas, nunca hesitam em a pedir e sempre a têm obtido com os melhores 

resultados.»165Acrescentando que em 1961 estava «também, prevista a colaboração de 

especialistas estrangeiros para a resolução de determinados problemas em aberto, 

relativos a algumas atribuições que se apresentam duvidosas, à ordenação cronológica 

das peças e à classificação do seu valor individual ou de conjunto.».166 

Um dos primeiros consultores pontuais foi Mário Tavares Chicó que logo em 1956 

elaborou «um relatório sucinto sobre os condicionamentos específicos dos museus das 

cidades.».167 Foi-lhe também solicitado «um relatório sobre as condições técnicas a 

que deverão obedecer a iluminação natural e artificial das diversas salas 

especializadas do museu.».168  

No «II Relatório do Presidente», documento que reporta para o triénio de 1960-1962, 

JAP referiu os seguintes consultores pontuais: «Durante o ano 1962, qualificados 

especialistas estrangeiros continuaram a estudar em profundidade vários núcleos da 

colecção, estudos de grande interesse, não só para o melhor conhecimento das 

respectivas obras, como também para a organização do museu. 

Estes estudos foram efectuados por: Mr. Basil Gray, conservador do Departamento de 

Antiguidades Orientais do «British Museum»; Prof. E. Stanley Robinson, 

                                                                                                                                                                      
Lobato, director do Serviço de Projectos e Obras, formado pelos arquitectos Sommer Ribeiro e Sotto 
Mayor e pelo engenheiro Hipólito Raposo.» IN: TOSTÕES (2006 a.): 25-26. 
165 IN.: José de Azeredo Perdigão, “A obra realizada em Portugal, pais da sede, e os princípios que a 
têm orientado”, Capitulo  2º - “A caridade tal como a Fundação a entende e pratica”, Relatório do 
Presidente, Lisboa: F.C.G., 3.ª PARTE, pág. 67. 
166 IN.: José de Azeredo Perdigão, “3.ª Parte: A obra realizada em Portugal, pais da sede, e os 
princípios que a tem orientado – Cap. 4.º Artes., 5.º - Museu da Fundação”, Relatório do Presidente, 
Lisboa: F.C.G., pág. 127. 
167 IN.: [Luís de Guimarães Lobato], Memorando sobre a Actividade do Grupo de Trabalho de 
Programação das instalações do Museu e Sede da Fundação Calouste Gulbenkian, 15 de Janeiro de 
1957, pág. 1. 
168 IN.: [Luís de Guimarães Lobato], Memorando sobre a Actividade do Grupo de Trabalho de 
Programação das instalações do Museu e Sede da Fundação Calouste Gulbenkian, 15 de Janeiro de 
1957, pág. 3. 
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conservador-chefe da Secção de Numismática do mesmo Museu; M.lle Antoinette 

Hauchecorne, bibliotecária do Museu Guimet; Mr. Jean Porcher, conservador-chefe 

do Departamento de Manuscritos da Biblioteca Nacional de Paris; Mr. Pierre Pradel, 

conservador-chefe da Secção de Escultura do Museu do Louvre; Mr. Charles Sterling, 

conservador da Secção de Pintura do Museu do Louvre e Professor de Belas Artes da 

Universidade de Nova Iorque; Mr. Jean Adhémar, conservador-chefe do 

Departamento de Estampas da Biblioteca Nacional de Paris; e M.me Desroches-

Noblecourt, conservadora-chefe do Departamento de Antiguidades Egípcias do 

Museu do Louvre e conselheira da U.N.E.S.C.O. 

Quer dizer: enquanto o futuro Museu está a ser construído vai-se fazendo o que é 

possível para que o mesmo possa ser um grande centro de expansão cultural no 

domínio das artes plásticas.».169 

Relativamente ao triénio de 1963-1965, no «III Relatório do Presidente», JAP diz 

terem sido pedidas consultas a vários especialistas estrangeiros que, para 

desenvolverem «um estudo pormenorizado da Colecção Calouste Gulbenkian, em 

ordem à recolha de elementos para os respectivos arquivos e para os futuros 

catálogos», se deslocaram expressamente a Portugal. Foram eles: Mr. Basil Gray, 

Conservador das Antiguidades Orientais do British Museum; Professor Charles 

Sterling, Conservador da Secção de Pintura do Museu do Louvre e professor da 

Universidade de Nova Iorque; Mr. Jean Porcher, Conservador-chefe dos Manuscritos 

da Biblioteca Nacional de Paris (que veio três vezes a Portugal); Dr. E. Stanley 

Robinson, antigo Conservador-chefe da Secção de Numismática do British Museum; 

Melle Juliette Niclausse, conselheira técnica do «Mobilier National» e das 

Manufacturas dos Gobelins e de Beauvais; Prof. Rodolfo Pallucchini, da 

Universidade de Pádua.».170 

Na «Ficha Técnica» do museu, publicada em 1969 no número especial da «Colóquio 

– Revista de Artes e Letras» sobre a Sede e o Museu da Fundação Calouste 

                                                           
169 IN: José de Azeredo Perdigão, “3.ª PARTE  - “A Obra Realizada em Portugal”, Capitulo 2.º - Arte,  
4º. – “Museu da Fundação”, II relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1964, pp. 136-137.  
JAP não refere duas das consultoras «Madame Lambrino» e «Madame Lyon», identificadas por 
Georges-Henri Rivière no seu relatório de 11 de Setembro de 1962.  
170 IN: José de Azeredo Perdigão, “3.ª PARTE - “A Obra Realizada em Portugal”, Capitulo 2.º - Arte,  
2º. – “MUSEU – Colecção Calouste Gulbenkian”, III relatório do Presidente, Lisboa, F.C.G.. s/data, 
pág. 87. 
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Gulbenkian,  Maria Teresa Gomes Ferreira identificou «quinze consultores» que 

apoiaram a «fase de programação definitiva do museu».171 

Cinco dos quinze consultores identificados por MTGF não tinham sido referidos nas 

listas de consultores apresentadas por JAP no II e no III «Relatórios do Presidente», 

publicados em 1963 e 1966, respectivamente. 

Refiro-me às seguintes personalidades: João Couto (Director do MNAA de 1938 a 

1962; Consultor do Serviço de Belas Artes da F.C.G. (1956-59)), que surge como 

consultor da fase de programação definitiva do MCG172; Mário de Castro Hipólito 

(Arqueólogo. Autor do volume anexo ao VOL. I. do Roteiro do mcg (1969) e em 

parceria com M. Robinson, dos quatro volumes do catálogo da colecção de Moedas 

Gregas antigas da Colecção do MCG, editado entre 1971 e 1996, pela FCG; Ernest 

Kuhnel (Historiador de Arte. Especialista Arte Islâmica); Sirapie Der Nersessian 

(Especialista em Arte Arménia); Pierre Verlet (Especialista em mobiliário francês 

século XVIII. Conservador do Museu do Louvre).  

Às consultas recebidas in loco, isto é, nos estaleiros da obra dos edifícios da sede e do 

museu da Fundação Calouste Gulbenkian (no Parque de Santa Gertrudes, depois 

designado Parque Calouste Gulbenkian), antecederam as consultas tidas pelos 

arquitectos-autores e pelos arquitectos e engenheiros do S.P.O. durante as viagens 

realizadas ao estrangeiro. 

                                                           
171VID.: Maria Teresa Gomes Ferreira, “O Museu Calouste Gulbenkian”, Colóquio Artes e Letras, 1ª 
Série, n.º56, Lisboa: F.C.G., Dezembro de 1969, pág. 6. 
Este longo artigo (que foi depois publicado em separata) e o «Guia do Museu de Calouste Gulbenkian» 
publicado logo nos primeiros meses de funcionamento do Museu – o «Guia» em Outubro e  o artigo 
em Dezembro de 1969 - , constituíram as duas primeiras publicações de grande divulgação do Museu 
logo após a sua abertura ao público. 
172 O Director do MNAA desenvolvia um trabalho de pesquisa de práticas de trabalho 
museológico/museográfico em numerosos museus internacionais, quer visitando-os, quer recebendo, 
no MNAA, a visita de técnicos desses museus, quer ainda mantendo-se actualizado através da leitura 
das principais revistas de museologia. 

João Couto foi responsável pela organização de vários Congressos/Encontros sobre diversas áreas do 
trabalho dos museus, numa perspectiva muito pragmática. Reunindo profissionais de museus nacionais 
e internacionais para debater práticas de trabalho. 

Boas praticas de trabalho essas que depois divulgava nas centenas de noticias publicadas no «Boletim 
dos Museus Nacionais de Arte Antiga» [1939-1944] depois intitulado «Boletim do Museu Nacional de 
Arte Antiga» (1952-), ou na «Ocidente. Revista Portuguesa» (1938-). Acumulava ainda a 
responsabilidade de formação de Conservadores. Podemos pensar que terá sido graças ao 
aconselhamento de João Couto que MJM, Conservadora efectiva do MNAA desde 1940, foi convidada 
por JAP/ FCG para colaborar na  programação do MCG. 

João Couto participou também com um artigo na «Colóquio. Revista de Artes e Letras». VID.: João 
Couto, “O museu de Setúbal”, 1.ª Série, n.º13, Abril 1961, pp. 15 – 23. 
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Durante o período de que aqui me ocuparei – entre 1956 e Março de 1963 – período 

que antecede o inicio da constru173ção do edifício do museu, são de destacar as 

viagens realizadas à Suécia e à Alemanha pelos arquitectos José Sommer Ribeiro e 

Jorge Sotto Mayor, no verão de 1957 e, em 1958, «à França, à Holanda e a Londres». 

Nesta última viagem «tiveram oportunidade de visitar em Paris o novo edifício da 

UNESCO e de examinar os novos projectos dos museus do Havre e de Paris (Artes e 

Tradições Populares)».174 

Segundo Ana Tostões, em Paris, os dois arquitectos terão «certamente [sido] 

acompanhados por Georges-Henri Rivière.».175  

Assim, em Outubro de 1956, concluída a formação da equipa inicial de colaboradores 

no processo de organização da Fundação, constituído que estava o «Grupo de trabalho 

de programação das instalações do museu e da sede da Fundação Calouste 

Gulbenkian», «era preciso pensar o que é que se ia fazer»176. 

1.2.Gestão e a programação da Colecção pelo Coleccionador 

Em que medida eram conhecidas e foram considerados como elementos de referência 

do futuro museu as opções decorrentes da gestão da colecção pelo próprio Calouste 

Gulbenkian? 

Numerosas passagens dos textos da autoria de JAP/Presidente do Conselho de 

Administração FCG permitem ir assistindo ao tecer de uma imagem do 

fundador/coleccionador que se deseja ver reflectida no museu em programação pela 

FCG. 

                                                           
173  
174 IN.: Luís de Guimarães Lobato, Relatórios de actividade de Novembro de 1956 a Junho de 1958, 2 
de Junho de 1958  
Tb. Citado IN.: TOSTÕES (2006 a.): CD-ROM: CATÁLOGO: Capitulo 2: «O processo. 1956-1958»: 
pág. 14. 
175 IN.: TOSTÕES (2006 a.): CD-ROM: CATÁLOGO: Capitulo 2: «O processo. 1956-1958»: pág. 14. 
VID. também: TOSTÕES (2006 b.): pp. 60-61. 
176 «[...] Levou um certo tempo. Houve hesitações por parte da Administração. Não foi assim tão linear 
como isso. Era preciso pensar o que é que se ia fazer, se era um edifício muito grande, se não era. O 
que é que se queria fazer. 
Depois de aprovado o Programa foi fácil. Foi constituir as equipas. Aí o Mestre [Carlos] Ramos teve 
uma grande influência. Penso que é a responsabilidade mesmo dele, a escolha das equipas.» IN.: “José 
Sommer da França Ribeiro (Arquitecto Coordenador da Obra)”. VID.: TOSTÕES (2006 b.): “José 
Sommer da França Ribeiro (Arquitecto Coordenador da Obra)”, 13 Testemunhos, DVD. 
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O texto inaugural desta biografia oficial de Calouste Gulbenkian foi o da conferência 

proferida no MNAA, a 20 de Julho de 1956, já aqui várias vezes referida. 

A  escolha do local de realização dessa sessão de homenagem a Calouste Gulbenkian 

ter-se-á prendido com razões como a ligação de Calouste Gulbenkian ao MNAA e 

deste  ser o museu de arte português mais importante, dirigido por João Couto que 

mantivera um prolongado relacionamento amigável com Gulbenkian.177 

À conferência no MNAA, seguiram-se os textos publicados nos «Relatórios do 

Presidente»178. Anos mais tarde, estes textos vieram a ser recuperados por JAP, uns 

integralmente, outros parcialmente, para o seu longo texto biográfico sobre o 

Coleccionador, publicado em Dezembro de 1969 pela FCG e intitulado «Calouste 

Gulbenkian. Coleccionador». 

O desejo de JAP de que a FCG se responsabilizasse por publicar uma biografia do 

Fundador remonta, pelo menos, a 1961. No «[I] Relatório do Presidente», publicado 

em Abril de 1961, Perdigão depois de ter precisado que Calouste Gulbenkian «veio 

residir para Lisboa em Abril de 1952 [e que] nesta cidade estabeleceu domicilio e nela 

faleceu em 20 de Julho de 1955, [vivendo], assim, em Portugal os últimos treze anos 

da sua vida» sintetiza a sua relação com Gulbenkian do seguinte modo: «[...] como 

consultor jurídico com ele colaborámos durante toda a sua permanência em Portugal e 

dele recebemos a rara graça da sua amizade e da sua confiança [...]».179 Para de 

seguida defender que «a sua figura, absolutamente excepcional, seja qual for o 

aspecto por que se aprecie, não encontrou ainda o biógrafo que merece. 

Constitui, por isso, preocupação e desejo dos seus Executores Testamentários e do 

Conselho de Administração da Fundação promover a elaboração de uma biografia 

                                                           
177 Essa proximidade traduziu-se, por exemplo, no apoio na tentativa de aquisição, por parte de 
Gulbenkian, de um quadro de Goya, que o Director do MNAA vira quando visitara Madrid em 1949. 
VID.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, pp. 175-
176. 
João Couto viria, pouco depois, a colaborar com a FCG, integrando a Comissão Consultiva do Serviço 
de Belas Artes na planificação da II Exposição de Artes Plásticas, realizada em Lisboa, no Pavilhão da 
F.I.L., de Dezembro de 1961 a Janeiro de 1962. VID.: José de Azeredo Perdigão, “3.ª PARTE - “A 
Obra Realizada em Portugal”, Capitulo 2.º - “Arte”, 2.º - “Artes Plásticas, Arqueologia e Cinema”, e) 
Exposições”, II Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1964, pág. 101] 
178 VID.: nesta dissertação, PARTE I: 3.1, nota 39,  pág. 50,. 
179 IN.: José de Azeredo Perdigão, “1.ª PARTE – “O Fundador e a Fundação”, Capitulo  1º - O 
Fundador”, Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, pág. 3. 
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com o nível e a dignidade que uma obra de tal natureza deve ter para não diminuir ou 

até ofender a memória do biografado.»180 

O acesso ao arquivo pessoal de Gulbenkian, espólio da FCG, possibilitou a JAP a 

leitura da correspondência e dos diários de viagens do Coleccionador. 

No texto do discurso de 1956, no MNAA, depois de traçar um retrato do carácter de 

Gulbenkian - apontando-o como “personalidade verdadeiramente superior” - Perdigão 

refere-se directamente à colecção de Gulbenkian defendendo que o coleccionador 

«amava apaixonadamente as belas-artes e [que] esse sentimento levou-o a adquirir um 

conjunto de obras de escultura, de pintura, de mobiliário, de tapeçaria, de cerâmica, 

de argentaria e de numismática que, na generalidade, são verdadeiras obras-primas. 

Os últimos anos da sua existência, devido à guerra, viveu-os longe das preciosas 

colecções que hábil e diligentemente havia reunido, mas dominado sempre pela ideia 

de um dia, em vida ou por morte, essas obras de arte serem reunidas e conservadas, 

para fins culturais e educativos, sob o mesmo tecto. 

Esperamos que esse tecto seja português, como resulta, a todas as luzes, das suas 

disposições testamentárias; para tanto estamos empregando todos os melhores 

esforços.»181 

Sabemos já como esta imagem do «amor apaixonado pela arte»  veio a cristalizar-se 

num amor filial.  

Mais do que uma vez, nomeadamente na biografia que escreveu sobre Gulbenkian, 

JAP fez citações de Gulbenkian para divulgar, na primeira pessoa, aquele «amor». 

E como já referi na PARTE I desta tese, esta imagem filial cultivada pelo próprio 

Gulbenkian veio a servir de introdução à visita ao Museu, onde tem como suporte 

                                                           
180 IN.: José de Azeredo Perdigão, “1.ª PARTE – “O Fundador e a Fundação”, Capitulo  1º - O 
Fundador”, Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, pp. 3-4. 
181 IN.: José de Azeredo Perdigão, «Discurso do Dr. José de Azeredo Perdigão, «Trustee» da 
Fundação», FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa: 
F.C.G., 1960, pág. 33. 
No «[I] Relatório do Presidente», José de Azeredo Perdigão transcreve o texto que proferira no Museu 
Nacional de Arte Antiga a 20 de Julho de 1956, referindo o seu contexto original, isto é, a sessão 
comemorativa do primeiro aniversário da morte de Gulbenkian. 
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uma frase escrita por Calouste Gulbenkian182 escolhida, em 1968, para figurar no 

átrio de entrada do edifício do MCG. 183  

Esta imagem das obras de arte como filhas do coleccionador está associada a uma 

visão de que os filhos se mantêm sob o mesmo tecto, assim protegendo-os. De que 

dos filhos dispõe-se como se desejar, na certeza de que aquilo que se decidir será o 

melhor para eles. O Museu associado à imagem de um tecto protector, um «lar» que 

reúna e conserve como uma «família» a totalidade dos bens amados.184  

Se era verdade que tecto propriamente ainda não existia, pelo menos  comum a toda a 

colecção e «português», também era verdade que Perdigão empregara os seus 

«melhores esforços» e fora bem sucedido na criação da base legal necessária para 

tornar essa aspiração uma realidade. 

Esta primeira imagem que surgiu associada ao museu foi vinculada por José de 

Azeredo Perdigão que, convém lembrar, no momento em que proferiu o seu discurso 

de 1956 no MNAA, era já oficialmente administrador da FCG.  

Na medida em que este retrato traçado por Perdigão em 1956, irá ser recorrentemente 

avivado pelo menos ao longo dos 50 anos ulteriores, importa continuar a citar o texto 

proferido no MNAA, texto este que, como já foi referido, marca a génese da biografia 

oficial de Calouste Gulbenkian: 

                                                           
182 VID.: nesta dissertação PARTE I:  pp. 18-19. 
183 O arquitecto Carlos Ramos e o arquitecto Sommer Ribeiro, seguindo o conselho de William Allen 
de homenagear Calouste Gulbenkian logo na entrada do edifício do museu - ainda que William Allen 
tivesse sugerido que ali fosse colocado um busto em mármore do coleccionador - propõem que seja 
escolhida uma frase da autoria do Fundador: «queremos acreditar que nenhuma outra homenagem se 
ajustaria melhor ao seu espírito e ao edifício que por sua expressa vontade mandou edificar, do que 
uma frase bem seleccionada entre as que Calouste Gulbenkian pronunciou ou escreveu [...]».IN: Carlos 
Ramos e José França Ribeiro, Informação de Serviço. Memória a Calouste Gulbenkian no vestíbulo 
principal do museu, 25 de Junho de 1968. CITADA IN: TOSTÕES (2006 a.): CD-ROM: 
CATÁLOGO: Capitulo 5: «Do projecto à obra. 1961-1969. 1968»: pág. 4. 
«Por sugestão de Maria Teresa Gomes Ferreira acaba sendo seleccionado um extracto de uma carta de 
C. Gulbenkian dirigida a Jonh Walker, para ser inscrita no átrio do museu.». VID.: TOSTÕES (2006 
a.): CD-ROM: CATÁLOGO: Capitulo 5: «Do projecto à obra. 1961-1969. 1968»: pág. 4. 
184Quando a 3 de Outubro de 1969, cerca de treze anos após este seu primeiro discurso no MNAA, 
Perdigão proferiu o discurso de inauguração das instalações da sede e do museu da F.C.G., a propósito 
«do Coleccionador e do amor que tinha às suas obras» o Presidente da F.C.G. afirma que «Calouste 
Gulbenkian sabia que os seus executores testamentários e “Trustees” da Fundação tudo fariam para 
lhes dar [às suas obras de arte] um “lar” condigno. E não se enganou.  
Não é, pois, sem profunda emoção que [...], hoje procedemos à inauguração do Museu onde elas 
passam a viver como se constituíssem uma família [...]». IN.: José de Azeredo Perdigão, “Discurso do 
Doutor José de Azeredo Perdigão, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste 
Gulbenkian”, Colóquio. Revista de Artes e Letras, 1ª Série, n.º56, Lisboa: F.C.G., Dezembro de 1969, 
pág. 18. 
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«[Calouste Gulbenkian] era, ao mesmo tempo, uma pessoa dotada de gosto mais 

apurado e um verdadeiro conhecedor. 

Sabia seleccionar como ninguém e por isso as suas colecções – adquiridas nos mais 

diversos lugares do mundo, muitas vezes com as maiores dificuldades e depois de 

laboriosas e difíceis negociações – encerram autênticas maravilhas. 

Nunca fez uma compra ao acaso; antes de se decidir consultava sempre os peritos 

mais consagrados, ao mesmo tempo que ele próprio estudava as origens das obras que 

se propunha adquirir e as provas da sua autenticidade. 

Possuía uma sensibilidade artística admirável, que lhe permitia escolher, para cada 

obra de arte, a colocação mais adequada, a que melhor pusesse em relevo a sua 

beleza. [...]  

O palácio da Avenida de Iéna, que fez reconstruir, que encheu de preciosidades e 

onde viveu durante vários anos, não era um armazém de antiquário nem uma loja de 

“bric-à-brac”, mas uma verdadeira casa-museu no mais puro sentido da palavra. 

O Director-Geral dos Museus de França, depois de a visitar pela primeira vez, 

resumiu a sua impressão pessoal dizendo: “Eis aqui a obra de um homem de 

génio.».185 

Veremos como a convicção de Perdigão relativamente à «sensibilidade» de 

Gulbenkian, reflectida nos modos como «colocava cada obra de arte» na sua casa 

parisiense, veio a ser decisiva na intervenção de JAP  na programação do MCG.  

Repare-se na associação que JAP estabelece, neste texto, entre o palacete parisiense 

de Gulbenkian e uma «casa-museu no mais puro sentido da palavra», visitada e 

elogiada pelo Director-Geral dos Museus de França. 

Quando estas palavras foram proferidas em Julho de 1956, estava-se no momento em 

que se iniciava o processo de reflexão sobre o que deveria vir a ser o Museu Calouste 

                                                           
185 IN.: José de Azeredo Perdigão, “1.ª PARTE – “O Fundador e a Fundação”, Capitulo  1º - O 
Fundador”, Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, pág. 5. 
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Gulbenkian. JAP já decidira que  seria construído de raiz um edifício para o museu da 

colecção da Fundação Calouste Gulbenkian186.  

A convicção relativamente à «sensibilidade genial» do Coleccionador servirá para 

intensificar a imagem de um protagonismo de Gulbenkian desejado por JAP em 

relação ao museu escolhido pela Administração da Fundação Calouste Gulbenkian.  

Este Museu, de facto, quer em termos de programa quer, depois, em termos de 

projecto de edifício, em nada resultou da escolha do Fundador, morto que estava e 

sem ter querido deixar orientações nesse sentido. 

Foram muitas as afirmações feitas por Perdigão, ao longo da sua presidência da FCG, 

que apontaram para uma necessidade que sentiu de legitimar as opções que tomou, ou 

pelo menos que aprovou, naquilo que imaginou ou desejou como correspondendo às 

vontades de Gulbenkian. 

Vinte anos após este discurso, num texto de apresentação de uma exposição evocativa 

do Fundador, JAP escreverá: «Ao recordarmos o que era a casa da Avenida d’Iéna  

em Paris, somos levados a concluir que, embora fosse uma casa particular, o seu 

proprietário, ao distribuir por ela os objectos que ia adquirindo, o fez, não só com raro 

gosto, mas com conhecimento das regras essenciais da museologia – adquirido na 

leitura de bons autores, visitas aos mais afamados museus e frequentes contactos com 

críticos, historiadores e museologistas – e acima de tudo com o sentimento que nutria 

pelas suas obras de arte. [...]». 187 

Paralelamente, nos primeiros textos de JAP sobre Gulbenkian, como depois 

acontecerá nos textos escritos pelos Directores do MCG, a gestão e a programação da 

Colecção pelo coleccionador são aproximadas, nos seus aspectos estruturais, daquilo 

que possa ser a gestão e a programação de um museu. 

 

1.2.1. O inventário feito pelo Coleccionador 

                                                           
186 VID.: nesta dissertação PARTE II: 1.1., Nota 154, pág. 77. 
187 IN.: José de Azeredo Perdigão, [Apresentação], IN.: FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, 
Exposição Evocativa de Calouste Gulbenkian. XX Aniversário da Fundação 1956/1976, Lisboa, 
F.C.G., 1976, [pág. 6]. 
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Podemos reconhecer como instrumento de gestão da sua colecção o caderno, 

manuscrito pela sua secretária, em que Gulbenkian registava os seus «Objects donnés, 

vendus et échangés”. 188 

As anotações feitas neste caderno reportam-se ao período entre Novembro de 1929 e 

Janeiro de 1959. O registo continuou, portanto, a ser feito mesmo depois da  morte de 

Gulbenkian (ocorrida a 20 de Julho de 1955).  

A data em que terminou esse registo está directamente relacionada com o 

reconhecimento legal da FCG como legítima proprietária da colecção que lhe fora 

legada por Calouste Gulbenkian (parte de uma herança mais vasta).  

Como já aqui referi, embora, em Portugal os Estatutos da FCG tivessem sido 

reconhecidos em Decreto-Lei de 18 de Julho de 1956, a conclusão do processo 

jurídico que resultou no reconhecimento internacional da legalidade do testamento de 

Calouste Gulbenkian apenas teve lugar em finais de 1958.189 

Aquele «caderno», também identificado pelos programadores do MCG como 

«catálogo», constituiu o documento informativo mais importante para a fase 

preliminar da programação do MCG, pois foi esta a fonte que esteve na base do 

Inventário da colecção deixada por Calouste Gulbenkian à FCG. Dele se serviu MJM 

e a sua pequena equipa para elaborar o inventário do MCG. (Voltarei a referir este 

momento preliminar da programação do MCG). 

 

1.2.2. Usufruto privado dos objectos que decoravam a sua casa 

parisiense da Avenida de Iéna. e armazenamento de uma parte 

substancial da colecção nas caves desse palacete 

                                                           
188 «O destino que Calouste Gulbenkian dava às suas aquisições ficava de imediato evidente quando 
mandava atribuir número de inventário. [...] Um documento essencial para o conhecimento da 
circulação das peças da Colecção de Calouste Gulbenkian é o caderno manuscrito «Objects donnés, 
vendus et échangés» onde a sua secretaria, Madame Chanet, aponta sistematicamente entre Novembro 
de 1929 e Janeiro de 1959, toda a movimentação de obras de arte existentes na Avenida de Iéna, onde 
se juntam às que saem (e regressam), por razões de conservação ou restauro ou por empréstimo para 
exposições, outras que definitivamente deixam de fazer parte da Colecção, por troca por outras ou 
como forma de pagamento de novas obras adquiridas, ou ainda como oferta de cortesia ou 
diplomática.». IN.: João Castel-Branco Pereira (2006): “O Gosto do coleccionador”, F.C.G./Museu, O 
Gosto do Coleccionador. Calouste Gulbenkian 1869-1955, Lisboa: F.C.G., pág. 26. 
Neste texto não é indicada a  localização actual deste documento. 
189 VID.: nesta dissertação PARTE II: 1.1.1., nota 160, pág. 80. 
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«Após a instalação de Calouste Gulbenkian na Avenida de Iéna [em 1927], a nova 

residência converteu-se num verdadeiro museu, mas dentro em pouco era pequena 

para receber e apresentar em boas condições todas as obras que o seu proprietário ia 

acumulando e, por isso, algumas delas ou continuavam à guarda dos negociantes que 

lhas tinham vendido, ou eram armazenadas nas caves do palacete.».190 

1.2.3. Usufruto público da Colecção de Calouste Gulbenkian 

Entre 1930 e a data da sua morte em Julho de 1955, através de empréstimos 

temporários e de depósitos de longa duração, Calouste Gulbenkian proporcionou o 

usufruto público de vários objectos da sua colecção privada. 

1.2.3.1.Empréstimos temporários 

«Outrossim, no período que decorreu entre 1930 e 1936, Calouste Gulbenkian cedeu 

diversos objectos de faiança persa, encadernações, pinturas, medalhas, jóias, tecidos, 

miniaturas, peças de ourivesaria francesa e um grupo escultórico, a fim de figurarem 

em exposições das respectivas especialidades, num total de dezoito, organizadas 

dezassete em França e uma em Inglaterra.».191 

1.2.3.2.Depósitos de longa duração 

Entre 1936 e 1950, Calouste Gulbenkian fez um  depósito temporário de um conjunto 

de pinturas da sua colecção na National Gallery de Londres (dirigida por Keneth 

Clark, amigo e consultor de Calouste Gulbenkian192) e do núcleo de arte egípcia no 

British Museum, dirigido por Sir Jonh Forsdyke193. 

                                                           
190 IN.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, pág. 
180. 
«Calouste Gulbenkian adquiriu os imóveis que depois transformou no palacete da Avenida de Iéna, 51, 
entre 1923 e 1924, palacete que, até se fixar em Portugal, foi a sua principal residencia. 
Antes habitava, ora em Paris, no Quai d’Orsay, ora em Londres, em Hyde Park Gardens. 
Só a partir de 1927 Calouste Gulbenkian pôde começar a reunir na bela moradia da avenida de Iéna as 
suas colecções.». IN: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 
1969, pág. 179. 
O palacete de Gulbenkian pertencera a Rodolphe Kann, que em 1897 o tinha mandado construir 
segundo projecto do arquitecto Paul-Ernst Sanson. VID.: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. 
Museu, “Cronologias”, O Gosto do Coleccionador. Calouste Gulbenkian 1869-1955, Lisboa: F.C.G., 
2006, pág. 262. 

191 IN.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, 
pág.180. 
192 Keneth Clark foi Director da National Gallery de Londres entre 1934 e 1946. VID.: José de 
Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, pág. 71. 
C. Gulbenkian tornara-se amigo de K. Clark em 1934, pedindo-lhe várias vezes aconselhamento para 
avaliação de eventuais peças a adquirir para a sua colecção. Na biografia que escreveu sobre C. 
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«Devido possivelmente a essa circunstância [JAP refere-se ao facto de muitos do 

objectos da colecção de Gulbenkian não caberem nos interiores das divisões da sua 

casa da Av. de Iéna] e por certo também ao desejo de tornar conhecida uma parte 

muito importante das colecções que então já reunira, Calouste Gulbenkian confiou, 

em 1936, à National Gallery, de Londres e ao British Museum, para exposição, à 

primeira um certo número de pinturas, escolhidas entre as melhores que possuía – de 

Boucher, Bouts, Carpaccio, Cima de Conegliano, Corot, Fragonard, Gainsborough, 

Lancret, Manet, Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Degas, Guardi, Frans Hals, Monet, 

Hubert Robert, Romney, La Tour e Ghirlandaio ,e, ao segundo, a sua colecção de arte 

egípcia. [...] Nos anos de 1937, 1938 e 1939, emprestou ainda, à National Gallery, 

com o mesmo intuito, quatro quadros adquiridos depois do primeiro empréstimo, o 

Retrato de Mme Monet, de Renoir, o Auto-retrato de Degas, a Fuga para o Egipto de 

Rubens e o Baptismo de Cristo de Francesca Francia.».194 

Com a ameaça dos bombardeamentos, em Setembro de 1939, toda a colecção da 

National Gallery fora já retirada de Londres, incluindo as pinturas ali depositadas por 

Calouste Gulbenkian.195 

Assim, o início da II Guerra Mundial, levou a que o período de exposição das peças 

de Gulbenkian naqueles dois museus londrinos se tenha limitado a cerca de três anos, 

entre 1936 e 1939. 

Em 1948, Gulbenkian transferiu o depósito de longa duração das obras da sua 

colecção de arte egípcia que se encontravam depositadas no British Museum para a 

National Gallery of Art de Washington. E em 1950, transferiu as pinturas da sua 

                                                                                                                                                                      
Gulbenkian, JAP refere numerosos exemplos da consultoria feita por Keneth Clark a Calouste 
Gulbenkian. 
193 JAP divulgou as circunstâncias deste empréstimo de longa duração, processado em várias fases.  
«Em carta de 25 de Agosto, Calouste Gulbenkian diz a Sir John: “Fiz esta proposta de empréstimo pois 
resolvi descentralizar a minha colecção, colocando em Londres uma parte das peças; se o museu estiver 
interessado, terei muito gosto em emprestá-las até assentar definitivamente nos meus planos para o 
futuro..». IN.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, 
pág. 166. 
194 IN.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, pp. 
179-180. 
195 VID.: José de Azeredo Perdigão , Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, pág. 
200. 
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colecção que se encontravam depositadas na National Gallery de Londres para  aquele 

importante museu norte-americano.196  

Foi, assim, graças a um novo depósito de longa duração (que se prolongou mesmo 

para além da morte do Coleccionador), que parte da sua colecção pôde ser visitada na  

National Gallery of Art, de Washington, então dirigida por Jonh Walker. 

Em 1960 estes objectos depositados na National Gallery de Washington, que, a partir 

de 1956, passaram a ser propriedade da FCG, foram transferidas para Lisboa 

(Oeiras197) via Paris198. 

                                                           
196 «As obras de arte egípcia emprestadas ao British Museum e o núcleo de pinturas emprestadas à 
National Gallery, de Londres, foram transferidas para a National Gallery, de Washington, as primeiras 
em 1948 e as segundas em 1950.» IN.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. 
Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, pág. 180. 
197 Em 1958 foi adquirido pela FCG o antigo Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, com o 
objectivo de guardar, aí, a colecção de Calouste Gulbenkian que se encontrava em Paris, em Londres e 
em Washington. 
198 A decisão de efectuar esta escala em Paris, entre Washington e Lisboa, está relacionada com a 
politica diplomática que o Conselho de Administração da FCG desenvolveu junto do Governo Francês 
no sentido de o convencer a aceitar a transferência de todos os objectos da colecção de Gulbenkian que 
então se encontravam ainda em Paris.  

Na reunião da Comissão Delegada do Conselho de Administração, realizada no dia 15 de Março de 
1960, JAP «apresentou a sugestão de que a projectada exibição, ao público francês, da “Diana”, se faça 
na própria Avenida de Iéna, aquando da inauguração do já anunciado Instituto Franco-Português, mas 
integrando-a numa exposição de grande nível, em que se dariam também  a conhecer algumas das 
peças fundamentais da Colecção de Washington. 

Semelhante exposição, que duraria alguns meses, tinha a vantagem de constituir uma condigna 
inauguração do já referido Instituto e, sobretudo, afigura-se que facilitaria que a saída de França, 
daquela escultura se fizesse com mais naturalidade e menos repercussão pública do que se tivesse sido 
exposta sozinha na Avenida de Iéna ou integrada no ambiente do Louvre. 

Depois de cuidada discussão desta proposta, em que se fez uma revisão do aspecto politico da questão, 
do prazo necessário para levar a efeito tal exposição, do custo da mesma, das pressões que possam vir a 
ser feitas sobre a Administração da Fundação, do prazo de validade da licença da exportação da 
“Diana”, etc., a Comissão Delegada aprovou unanimemente a sugestão do Senhor Presidente, 
autorizando-o a fazer a respectiva comunicação ao Embaixador de França em Lisboa.» IN.: Extractos 
da Acta n.º63, da Reunião da Comissão Delegada realizada no dia 15 de Março de 1960, 6 Abril de 
1960. Documento enviado pelo Secretário do Conselho de Administração ao S.P.O., pág. 3. 

E a 6 de Outubro de 1960, inaugurava em Paris a exposição do núcleo de pinturas da Colecção da 
FCG, dez anos antes depositadas no museu de Washington, pelo seu anterior coleccionador: «Com a 
assistência do Ministro dos Assuntos Culturais, M. André Malraux, e do Embaixador de Portugal, Dr. 
Marcello Mathias, procedeu-se a 6 de Outubro de 1960, em Paris, no Palácio da Avenida de Iéna, à 
inauguração da exposição das obras que antes haviam estado expostas em Washington na National 
Gallery of Art.». IN.: José de Azeredo Perdigão, II Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1964,  3.ª 
Parte «A obra realizada em Portugal”, Capítulo 2.º - “Arte”, 4.º - “Museu da Fundação”, pág. 133. 

A escolha do palácio parisiense onde C. Gulbenkian viveu com a sua família entre 1927 e 1940 e que 
faz parte do legado de Gulbenkian à  FCG, deve, portanto, ser entendida no contexto destas 
negociações. 
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1.2.3.3.Projecto de um museu para a sua Colecção: 

Gulbenkian/DELANO (1939-40) 

Existiu um projecto de museu encomendado pelo Coleccionador. E foi JAP quem, em 

1969, primeiro divulgou esse projecto de Gulbenkian/Delano, na biografia que traçou 

do Coleccionador: «Como todo o coleccionador que o é por devoção à arte e 

consequentemente ama os objectos que reúne, Calouste Gulbenkian manifestava uma 

grande preocupação quanto ao destino que as colecções teriam após a sua morte [...].  

Esta preocupação remonta pelo menos a 1938, ano em que, pela primeira vez, 

segundo os elementos em meu poder, exteriorizou a ideia de criar em Londres uma 

fundação ou instituto destinado a receber, conservar e expor as suas colecções[...].»199 

Data de 1939-1940 o projecto do museu que Calouste Gulbenkian aprovou para a sua 

colecção. Tratava-se de um edifício anexo à National Gallery de Londres, projectado 

por o arquitecto norte-americano W. A. Delano200. 

Foi durante o período em que teve emprestados a dois dos mais importantes museus 

londrinos cerca de sessenta objectos da sua colecção, que Gulbenkian decidiu mandar 

construir um museu em Londres que permitisse o usufruto público da totalidade da 

                                                                                                                                                                      
Veja-se a forma diferenciada como JAP informa sobre o contexto de realização desta exposição, 
consoante se trata de um documento oficial em que o Presidente da F.C.G. deve relatar os principais 
acontecimentos ocorridos na Fundação, como é o caso desta citação do «II Relatório do Presidente», ou 
quando, cerca de nove anos mais tarde, se refere a ele na biografia que escreveu sobre Calouste 
Gulbenkian: 
«A colecção de pintura [que em 1948 fora emprestada por Calouste Gulbenkian à National Gallery of 
Art] não veio directamente de Washington para Oeiras. 
A fim de dar satisfação a muitos pedidos que nos chegavam de França, essa colecção fez escala por 
Paris, onde se manteve exposta, durante algum tempo, na Avenida de Iéna, com o maior sucesso.» IN.: 
José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, pág. 182. 

Esta exposição também teve como comissária a Conservadora do MNAA e coordenadora do Serviço 
de Belas Artes e Museu da FCG, Maria José Mendonça (como sabemos, dois meses após esta 
exposição MJM deixaria de trabalhar na FCG). 
199 IN.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, pág. 
199. 
200William Adams Delano (1874-1960) formou-se na Columbia University e entre 1900 e 1903 cursou 
na École des Beaux Arts em Paris. 
De regresso aos Estados Unidos da América, criou uma empresa com o arquitecto Chester Holmes 
Aldrich (1871-1940). Esta firma teve os seus maiores sucessos produzindo casas para milionários. 
Teve como clientes os Astor, os Burden, os Havemeyers, a família Otto Kahn, os Pratts, Jonh D. 
Rockefeller, e a família Whitney. 
Além de numerosas residências, a firma desenhou vários clubes privados e estruturas públicas em New 
York. VID. Steven McLeod Bedford, “Delano and Aldrich”, IN.: Adolf K. Placzek (Ed.), Macmillan 
Encyclopedia of Architects, New York: The Free Press, 1982, VOL. 1, pp. 538-539. 
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sua colecção: «Em 19 de Janeiro de 1940, os planos e a maqueta do edifício já se 

encontravam em Inglaterra, enviados de Nova Iorque pelo arquitecto Delano. 

[...] a guerra fez naturalmente com que as diligências preparatórias em curso ficassem 

suspensas.».201 

Não consegui descobrir até que ponto JAP conhecia o projecto do único museu 

efectivamente aprovado pelo Coleccionador, e em que data é que JAP terá tomado 

conhecimento da existência dos estudos e da maqueta de Delano e da aprovação desse 

projecto de museu por Gulbenkian.202 

Um estudo da documentação relativa a este projecto, recentemente investigada por 

Nuno Grande203, permitiu a este arquitecto reconstituir o museu que Gulbenkian 

desejou para a sua Colecção. 

                                                           
201VID.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, pág. 
200. 
202 Será que podemos inferir da proposta de Pedro Theotónio Pereira, relativamente ao «estilo a 
seguir» no edifício da sede/museu a construir, que JAP e os restantes membros do Conselho de 
Administração, já conheciam os planos de DELANO/Gulbenkian, quando começaram a pensar sobre 
aqueles edifícios? 
«A decisão [relativamente á escolha de um «estilo» arquitectónico] não terá sido completamente 
pacífica, nomeadamente da parte de um dos membros do Conselho de Administração, o embaixador 
Pedro Theotónio Pereira que terá inclusivamente indicado o estilo que se deveria seguir: como o de um 
palácio mimetizando o palácio dos meninos da Palhavã situado à ilharga do Parque. Caberá ressalvar a 
este propósito o projecto de Delano para a extensão da National Gallery em Londres, respondendo em 
1939 à encomenda de Gulbenkian [...]». IN.: Ana Tostões, “ A arquitectura como imagem 
Gulbenkian”, IN.: TOSTÕES (2006 a.): pág. 42, nota 19. 
Ainda a propósito da posição do administrador Theotónio Pereira, cito o testemunho de José Sommer 
Ribeiro: «O problema principalmente com o embaixador Theotónio Pereira... que eu lembro-me de 
andarmos a passear no Parque – a equipe toda, o Georges-Henri Rivière e os consultores todos – não os 
arquitectos [Ruy d’Athouguia, Alberto Pessoa e Pedro Cid], os arquitectos não estavam nesse dia –  e o 
embaixador Theotónio Pereira, a certa altura, diz: “Isto era bonito, era uma fachada portuguesa, 
clássica”. E o Franco Albini vira-se para ele e diz: “Então parece-me que não estamos aqui a fazer 
nada!”. E virou-lhe as costas». TOSTÕES (2006 b.): “José Sommer da França Ribeiro (Arquitecto 
Coordenador da Obra)”, 13 Testemunhos, DVD.  
203 Segundo Nuno Grande, o empréstimo à National Gallery de Londres, por C. Gulbenkian, de um 
núcleo de pinturas da sua colecção, fazia parte de um plano mais alargado de vir a doar a totalidade da 
sua colecção a esse museu / Estado Britânico: «Nessa mesma década [década de 1930], Calouste 
Gulbenkian oferecera por empréstimo àquele museu [NG, Londres] algumas das suas melhores obras, 
facto que tinha afinal subjacente uma ideia que viria a revelar-se mais ambiciosa – a de doar a 
totalidade da sua colecção à instituição, na condição da mesma ficar instalada num único edifício, a 
construir de raiz, anexo à própria National Gallery. Esse gesto expressava o carácter altruísta de 
Gulbenkian, mas particularizava ainda o propósito, então comum nos grandes coleccionadores anglo-
saxónicos, de prestigiar publicamente a sua colecção privada.»  
IN.: Nuno Grande, “O efeito Gulbenkian, das políticas aos espaços. Evolução de um programa cultural 
precursor”, IN: TOSTÕES (2006 a.): pág. 60. 
Em Agosto de 2007, visitei a antiga casa de Calouste Gulbenkian na Av. de Iéna. Comparando os 
desenhos que Delano fez das fachadas do edifício, e do átrio de entrada com acesso à escadaria nobre  - 
VID.: Fotografias divulgadas IN.: Nuno Grande, “O efeito Gulbenkian, das políticas aos espaços. 
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Nuno Grande analisou um conjunto de documentos deste projecto. As fotografias e as 

maquetas estão arquivados em Nova Iorque, na Avery Architectural & Fine Arts 

Library da Columbia University, e as plantas do edifício estão arquivadas na Heyman 

Kreitman Research Centre for the Tate Library & Archive, em Londres.204 

Segundo Nuno Grande, «a partir das plantas e maquetas apresentadas a Gulbenkian e 

a [Keneth] Clark, em 1940, constata-se que o programa seria distribuído por dois 

pisos [...].  

A composição das fachadas principais seguia os cânones clássicos, sendo o piso térreo 

desenhado como um embasamento alto e o piso nobre coroado por uma platibanda 

abalaustrada. 

A diversidade de objectos e temáticas da Colecção Gulbenkian não condicionava, 

aparentemente, a organização interna deste projecto, já que as várias galerias de 

exposição, dispostas enfilade possuíam dimensões muito próximas e sem particulares 

destaques espaciais.  

As excepções estavam reservadas para o átrio abobadado, para a escadaria central e 

para os corpos de articulação com a National Gallery, onde os apontamentos 

‘monumentais’ alternavam com espaços de escala ‘doméstica’, numa possível 

evocação do imaginário do palacete da Avenue d’Iéna, a reservada casa-museu de 

Gulbenkian em Paris.»205 

Convém recordar que nas duas primeiras décadas do século XX (até à I Grande 

Guerra) surgem em Paris vários palacetes ao gosto de uma elite capitalista que 

escolhendo a capital francesa para viver mandam construir ou restaurar, num estilo 

aristocrata, as suas grandes mansões.206 

                                                                                                                                                                      
Evolução de um programa cultural precursor”, IN: TOSTÕES (2006 a.): pág.  62 -  com a fachada e a 
entrada da casa do Coleccionador na Av. de Iéna, pude verificar a proximidade, apontada por Nuno 
Grande, entre o edifício parisiense inspirado numa arquitectura de sabor tardo setecentista e o projecto 
do museu desenhado pelo arquitecto norte-americano J. Delano. 

204 VID.: Nuno Grande, “O efeito Gulbenkian, das politicas aos espaços”, IN.: Ana Tostões (Coord. e 
concepção geral), Sede e Museu Gulbenkian. Ensaios, Lisboa: F.C.G., 2006, nota 8, pág. 68. 
205 IN: Nuno Grande, “O efeito Gulbenkian, das politicas aos espaços”, IN.: Ana Tostões (Coord. e 
concepção geral), Sede e Museu Gulbenkian. Ensaios, Lisboa: F.C.G., 2006, pág. 60. 
206 Gulbenkian e Moisés de Camondo são dois desses exemplos, com vários pontos em comum. 
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Com o inicio e arrastamento da Guerra e, muito provavelmente, pelo facto de 

Gulbenkian ter sido considerado «technical enemy» pelo governo inglês, o 

Coleccionador abandona o projecto de construir um museu em Londres.207 

Em carta escrita a 8 de Abril de 1947 a Philiph Hendy (Director da National Gallery 

que substituiu Keneth Clark), Gulbenkian afirma: «Quanto ao futuro da minha 

colecção, a decisão que tomei antes da guerra torna-se agora irremediavelmente 

impossível. 

V. tem na Gallery, juntamente com os meus quadros, os planos, modelos e 

orçamentos do edifício que se projectava construir nas traseiras da Gallery. Eu tinha 

estudado, com Sir Keneth Clark, o projecto do edifício que tencionava construir para 

albergar as minhas obras de arte principais, quadros, estátuas, têxteis, livros, 

manuscritos, etc. [...] O edifício projectado por Mr. Delano dava-me grande prazer, 

pois as minhas obras de arte são os meus amigos e nunca me pude habituar à ideia da 

sua dispersão. O facto de a guerra ter posto fim a todos os nossos planos constitui para 

mim um grande desapontamento. 

Em certa altura, perguntei a Sir Keneth Clark se seria ou não possível ter, na própria 

Gallery, algumas salas onde colocar obras de arte fundamentais, de todos os géneros. 

Foi-me dito que não era possível. [...] 
                                                                                                                                                                      
Moisés de Camondo foi um dos coleccionadores que constituiu tema de conferência do Ciclo de 
Conferências «Coleccionadores do tempo de Gulbenkian», promovido pela F.C.G., em Novembro 
2005.  

Moisés de Camondo daria o nome do seu filho (morto em 1917 durante um ataque aéreo) ao museu por 
ele legado ao Estado francês: Musée Nissim de Camondo. Este museu fica situado na casa onde morou 
Moisés de Camondo, na Rue de Monceau/Parc de Monceau na mesma zona de Paris em que 
Gulbenkian residiu, mas do outro lado da Etoile. Em Agosto de 2007, ao visitar o Musée Nissim de 
Camondo, depois de ter estado no interior do edifício em que habitou Gulbenkian na Av. De Iéna 
(definitivamente despojado da colecção de Gulbenkian desde os finais de 1960) pude aperceber-me da 
proximidade de estilo arquitectónico, e facilmente imaginar a afinidade entre o ambiente interior  das 
mansões destes dois coleccionadores. 

207 «O estado de guerra e os bombardeamentos de Londres não eram, porém, de molde a encorajar 
Calouste Gulbenkian a deixar em Inglaterra, as obras de arte que até então ali se tinham mantido e, 
principalmente, a levar para a capital britânica as que se encontravam em Paris, nas caves do palacete 
da Avenida de Iéna, de certa maneira protegidas pelo facto de no referido imóvel estarem instalados 
alguns serviços da representação diplomática da Pérsia, de que Calouste Gulbenkian era conselheiro 
económico. 
Por outro lado, a circunstância de as autoridades inglesas o terem declarado technical enemy e 
consequentemente sujeito ao respectivo estatuto, com o fundamento de, em seguida à queda da França, 
haver acompanhado o ministro da Pérsia em Paris na sua deslocação para Vichy, onde o Governo 
Pétain-Lerval se instalara, por certo não contribuiu para fazer com que persistisse no seu primitivo 
projecto.» IN.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, 
pág. 201. 
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Tudo o que neste momento posso dizer é que as minhas obras de arte não serão 

vendidas e que a minha família não mostra interesse nelas. 

De momento, o meu espírito ainda está indeciso, e não tenho planos definitivos. Sei 

que há outros museus que receberiam de braços abertos as minhas colecções, mas o 

ambiente deles não se coaduna com o meu feitio.»208 

1.2.4. Doações 

1.2.4.1. Trinta e três objectos doados em vida ao Museu 

Nacional de Arte Antiga (Lisboa) 

Gulbenkian veio viver para Lisboa em Abril de 1942. Entre 1949 e Julho de 1952, 

Calouste Gulbenkian doou 33 obras da sua colecção ao Museu Nacional de Arte 

Antiga.209 

Nas cartas trocadas entre Calouste Gulbenkian e João Couto (Director do MNAA) 210 

, esta doação surge como «sinal de agradecimento pela hospitalidade» recebida em 

Portugal.  

João Couto constitui o testemunho chave deste processo de doação. Nos textos da 

autoria do Director do MNAA, directamente relacionados com a doação de 

Gulbenkian, surge recorrentemente aquela justificação para a doação feita por 

Gulbenkian. Refira-se um exemplo publicado ainda em vida do doador. 

                                                           
208IN.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, pp. 
203-204.  
209 Uma consulta das fichas do catálogo da exposição Calouste Gulbenkian. Uma Doação ao Museu 
Nacional de Arte Antiga, permite sistematizar as datas das doações do conjunto de 33 obras: em 1949: 
2 obras; em Agosto de 1950: 2 obras; em Julho de 1951: 2 obras; em Agosto de 1951: 3 obras; em 
Novembro de 1951: 10 obras; e em Julho de 1952: 14 obras. VID.: Maria Teresa Gomes Ferreira; 
Maria Helena Soares da Costa (Org. e Coord.), Calouste Gulbenkian. Uma Doação ao Museu Nacional 
de Arte Antiga, Lisboa: F.C.G., 1994. 

Ressalvo que estas datas das doações dos 33 objectos não coincidem com as que foram indicadas pelos 
Serviços Técnicos Administrativos do MNAA, no Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga, VOL. 
III, n.º4, 1953, pp.75-77. 

210 No catálogo da exposição temporária que reuniu as 33 obras doadas por Calouste Gulbenkian ao 
MNAA entre 1949 e Julho de 1952, foram divulgados excertos de 24 documentos referentes ao 
processo de escolha e transferência das obras da colecção de C. Gulbenkian para o MNAA. VID.: 
Maria Teresa Gomes Ferreira; Maria Helena Soares da Costa (Org. e Coord.), Calouste Gulbenkian. 
Uma Doação ao Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa: F.C.G., 1994, pp. 9–12. 
O Catálogo incluí as 33 obras doadas ao MNAA entre 1949 e 1952, mas só foram expostas 32. Esta 
exposição foi apresentada na Galeria de Exposições Temporárias do piso 0 da sede da F.C.G., em 
1994. 
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Trata-se do texto de apresentação do catálogo da exposição temporária das obras 

doadas por Calouste Gulbenkian, organizada no MNAA, em 1952211. Nesse texto 

lemos: «O Senhor Calouste Gulbenkian vive há cerca de dez anos em Portugal. Desde 

os primeiros tempos da sua estadia no nosso pais se sentiu atraído pelo Museu de Arte 

Antiga [...]. De frequentador assíduo do Museu durante esse longo período, passou a 

ser generoso doador de magnificas peças que irão ocupar lugar de destaque no valioso 

recheio das Janelas Verdes. [...] As obras de arte que acabam de ser oferecidas ao país 

e hoje se mostram ao público em Lisboa, são testemunho daquela afeição [por 

Portugal].».212  

Gulbenkian foi, portanto, testemunho directo da montagem dos 33 objectos doados ao 

MNAA. Durante cerca de dezasseis anos, entre 1953 e 1969, essa montagem 

manteve-se inalterada nas duas salas da «Galeria de Arte Europeia» dedicadas, por 

João Couto, à «Doação Gulbenkian».213 

Já depois da morte de Calouste Gulbenkian, João Couto fará, no MNAA, duas 

intervenções em sessões de homenagem ao milionário arménio: a 20 de Junho de 

1956 e a 21 de Maio de 1961. 

                                                           
211 Note-se que no catálogo da responsabilidade de João Couto não consta a peça «Hércules e o leão de 
Nemeia, Autor desconhecido, Itália, Florença (?), século XVI, bronze, A. 20,7cm, MNAA 392 Met.» 
embora, segundo o catalogo da responsabilidade de Maria Teresa Gomes Ferreira e de Maria Helena 
Soares da Costa, esta peça tenha sido  doada ao MNAA em Julho de 1951.Vid. Maria Teresa Gomes 
Ferreira; Maria Helena Soares da Costa (Org. e Coord.), Calouste Gulbenkian. Uma Doação ao Museu 
Nacional de Arte Antiga, Lisboa: F.C.G., 1994, pp. 40-41. 
212 IN.: João Couto, [Texto de apresentação], Obras de arte oferecidas pelo Exmo. Senhor Calouste 
Gulbenkian, Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 1952, [pág. 1]. 
Este texto assinado por João Couto está datado de Fevereiro de 1952. 
Neste catálogo são noticiadas 18 obras doadas por Calouste Gulbenkian ao MNAA. Como vimos, o 
catálogo da exposição «Calouste Gulbenkian. Uma Doação ao Museu Nacional de Arte Antiga», 
informa-nos que do total de 33 obras doadas por Calouste Gulbenkian ao MNAA, catorze objectos 
foram-no em Julho de 1952, portanto, posteriormente a este texto de João Couto ter sido publicado. 
213 Maria José de Mendonça que, em 1969, fez a reprogramação da exposição dessa «doação»: «En 
1953, on installa, dans deux salles de la galerie de peinture étrangère, les objects offerts au Musée par 
Calouste Gulbenkian. Toute cette disposition à été maintenu dans l’ensemble jusqu’à maintenant est 
elle est  due au Dr. João Couto [...].  
Faisant suite  à l’oeuvre commencée par José de Figueiredo et continuee par Dr. João Couto, un 
programme d’actualisation des galeries du Musée est à l’étude depuis 1969. 
Ainsi, en octobre de la même année, on a procédé à un nouvelle amenagement de la seconde salle de la 
donation Calouste Gulbenkian, dans le but de rendre au grand collectionneur, lors de línauguration du 
siége et du musée de la Fondation qu’il institua au Portugal. Actuellement, les travaux d’installation de 
la Salle Antenor Patiño sont en cours, laquelle presenterá un ensemble précieux d’art ornemental 
françaqis du XVIIIème siècle, offert par ce collectionneur au Musée National d’Art Ancien.». IN.: 
Maria José de Mendonça, [Introdução], Guide su Musée National d’Art Ancien, Lisboa: M.N.A.A., 
1971, [Traduction de l´édition portugaise de 1969], pág. 4. 
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Na sessão de homenagem a C. Gulbenkian, realizada no aniversário da sua morte, a 

20 de Julho de 1956, no MNAA, João Couto, lembra que Gulbenkian, por 

generosidade, expôs as suas obras  «nos museus para serem vistas pelos apreciadores. 

E que «reservou sempre o direito à sua posse, tanto as estimava e lhes queria. Uma 

excepção abriu porém Gulbenkian a esse modo de proceder. E essa excepção abriu-a 

em proveito do Museu Nacional de Arte Antiga, o único organismo do mundo ao qual 

entregou, em vida, uma parte das espécies ricas a que muito apego tinha [...].».214 

A 21 de Maio de 1961, no âmbito da divulgação da exposição de pintura da colecção 

da FCG, que inaugurara em Fevereiro desse ano no MNAA, João Couto profere uma 

conferência intitulada: «Gulbenkian, o amigo do Museu Nacional de Arte Antiga e o 

Coleccionador.».215  

Ainda segundo o Director do MNAA, Gulbenkian inicialmente tinha a intenção de dar 

algumas peças da sua colecção «mas em troca de uma peça de prata da oficina do 

ourives François Thomas Germain, que  [Gulbenkian] vinha namorar no Museu e era 

sua ardente ambição possuir.  

Convencido mais tarde de que o Estado português não aliena nem troca as obras de 

arte que possui, mas grato à Nação pelo sossego que lhe proporcionava a calma 

atmosfera da vida portuguesa, resolveu um dia entregar ao Museu uma fracção das 

preciosidades que possuía. Nunca o havia feito. Mandou, sim, para o estrangeiro 

partes substanciais das suas colecções, mas em depósitos temporários em museus para 

que estes as expusessem [...]. 

As pinturas, as esculturas, as cerâmicas, os móveis não mais deixaram de percorrer o 

caminho que medeia entre a casa da Avenida de Iena, em Paris, e o Museu de Arte 

Antiga, em Lisboa. 

E, firmado nos princípios em que assentara a sua decisão, era seu desejo continuar a 

enriquecer a nossa Galeria Nacional. O conselho de amigos certos animava-o a 

proceder assim. 

                                                           
214 IN.: João Couto (1956), «Discurso de João Couto. Director do Museu Nacional de Arte Antiga»: 
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 1960 
pág. 23. 
215 O texto desta  palestra viria a ser  publicado no N.º 290, do VOL.  LXII  da revista Ocidente, em 
Julho de 1962. 
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Como conhecia a minha ambição de possuir algumas obras de pintores ingleses, 

sector em que as Janelas Verdes era pobre, por aí começou a sua generosa dádiva. 

Aproveitando uma viagem que eu ia fazer a Londres, encarregou-me de trazer da 

National Gallery, onde se encontrava depositado, o retrato do General William 

Keppel, por Joshua Reynolds. 

Depois vieram os franceses, os flamengos, os espanhóis, os alemães, com produções 

de épocas variadas, do século XVI ao século XIX. Vieram as esculturas e, entre elas, 

o magnifico torso grego, dádiva que suscitou uma dúvida no meu espírito. Estava a 

receber obras de antiguidade clássica e obras do século passado. Um dia disse-lhe que 

eram preciosas as espécies que reservava para o Museu de Arte antiga, mas que tais 

dadivas me criavam uma dificuldade – Deveria recebê-las, dado que a Galeria das 

Janelas Verdes tem o seu âmbito definido, entre os séculos XII e o meado do século 

XIX? Foi imediata e pronta a resposta de Gulbenkian. Se pusesse dúvidas em abrigar 

no Museu que dirijo as suas doações, nada mais mandaria para Portugal. Cessaram as 

reservas até certo ponto justificadas. Mas o doador tinha razão em querer ver reunidas 

as obras que, generosamente, entregava, «os seus filhos» na expressão que tantas 

vezes lhe ouvi. Pela minha parte verifiquei, como aliás um dia escrevi, que – trabalhos 

de grande categoria, embora de épocas diferentes, quando bem apresentados, não se 

hostilizam, antes podem acompanhar-se agradavelmente. [...] A magnânima oferta 

não terminaria aqui se a morte não viesse interromper os seus propósitos. [...]»216 

Mas neste texto, lido em 1961 e depois publicado em 1962, João Couto defende a 

doação feita por  Gulbenkian ao MNAA, como uma consequência que adveio das 

«relações que se estabeleceram» entre eles os dois. Começa por contar como se 

conheceram, para depois salientar as «relações intimas» que Gulbenkian manteve com 

o MNAA (subentenda-se a amizade cultivada com o Director desse museu): «Nos 

anos da Guerra, frequentou muito o Museu de Arte Antiga. Foi ali que um dia o 

conheci, na sala onde está exposta a baixela Germain, na qual namorava o saleiro que 

ambicionava [...] 

Vinha frequentes vezes às Janelas Verdes trazendo debaixo do braço uma porção de 

fotografias que lhe mandavam dos grandes centros onde se negoceiam as obras de 

                                                           
216 IN.: João Couto (21 Maio 1961), «Gulbenkian, o amigo do Museu Nacional de Arte Antiga e o 
Coleccionador», Ocidente, N.º 290, VOL.  LXII, Julho de 1962, pág. 284. 
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arte. Consultava os livros da biblioteca e, generosamente, consultava o meu conselho, 

que era débil, mas sempre sincero. 

Pela minha parte adorava manter e fortalecer esta amizade que tantos ensinamentos 

me trazia e que me proporcionava o conhecimento das grandes vendas que tiveram 

lugar num momento francamente propicio para tais negócios.» [...] Todos os museus 

pretendiam o depósito dos valiosos trabalhos coleccionados por Calouste Gulbenkian. 

Recorda-se a luta, em certo momento travada entre ingleses e americanos, quando os 

representantes destes países, de um lado Philiph Handy, ao tempo conservador das 

pinturas da Galeria Nacional, de Londres, do outro, Jonh Walker, ao tempo também 

conservador das pinturas do museu da capital americana, passaram por Lisboa para 

dissuadir ou convencer Gulbenkian a não transferir as preciosidades de um local para 

o outro. Pequena parte dessa aguerrida peleja se travou no meu gabinete, dentro deste 

Museu. [...] Foram muito intimas as relações de Calouste Gulbenkian com o Museu 

Nacional de Arte antiga. [...] Fomos mesmo os primeiros detentores das obras de arte 

que Calouste Gulbenkian reuniu.».217 

Lembro o contexto original em que esta advertência final foi feita - este discurso foi 

proferido na inauguração em Portugal, no MNAA, da primeira exposição de pinturas 

pertencentes à colecção da FCG218 – a referência explícita, de João Couto, ao facto de 

anteriormente à FCG, já o MNAA possuir obras oferecidas por Gulbenkian. 

 

1.2.4.2.Ofertas  

Já aqui foi referida a existência de registos feitos por Gulbenkian entre 1929 e 1955, 

anotados por a sua secretária, no caderno manuscrito «Objects donnés, vendus et 

échangés» das obras que definitivamente saíram da sua colecção sob a forma de 

«ofertas de cortesia ou diplomáticas.»219 

                                                           
217 IN.: João Couto (21 Maio 1961), «Gulbenkian, o amigo do Museu Nacional de Arte Antiga e o 
Coleccionador», Ocidente, N.º 290, VOL.  LXII, Julho de 1962, pág. 290. 
218 Sobre as esta exposição e as restantes quatro exposições temporárias da Colecção de arte da FCG, 
realizadas durante o período de programação e construção do MCG, VID.: nesta dissertação ANEXO 
4. 
219 VID.: João Castel-Branco Pereira, “O Gosto do Coleccionador”, O Gosto do Coleccionador, 
Lisboa: F.C.G., 2006,  pág. 26. 
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1.2.5. Vontade testamentária: doação da totalidade da sua Colecção a 

uma Fundação  

Calouste Gulbenkian fez «dois testamentos em Portugal: o primeiro a 6 de Maio de 

1950 e o segundo , que substituiu integralmente o anterior, a 18 de Julho de 1953.»220  

Na biografia de Gulbenkian, publicada em Dezembro de 1969, JAP refere a propósito 

do primeiro testamento: «foi ele [C. Gulbenkian] quem deu forma às suas clausulas 

essenciais: na décima segunda determinava que nenhuma das suas obras de arte fosse 

vendida e que com essa finalidade se fizessem arranjos entre os vários museus onde 

elas se encontrassem ou então se criasse uma instituição central, a denominar 

“Fundação Gulbenkian”, onde todas fossem reunidas.».221 

No seu segundo testamento, Calouste Gulbenkian «criava uma fundação portuguesa, 

com sede e Lisboa, com fins caritativos, artísticos, educacionais e científicos»222, e 

institui a Fundação Gulbenkian herdeira universal do remanescente da herança «em 

que figuravam todas as suas colecções de arte, fosse qual fosse o lugar em que, à 

morte do testador se encontrassem.».223 Mas, adverte JAP «para os executores 

testamentários, alem de uma obrigação de cargo, existia o dever de consciência de 

reunir em Lisboa, lugar escolhido por Calouste Gulbenkian para sede da Fundação, e 

aqui expor “sob o mesmo tecto”, num “lar” condigno, todas as suas obras de arte, que 

para ele [C. Gulbenkian] eram, como escreveu na carta que dirigiu a Lord Crawford 

em 29 de Abril de 1947, “os meus amigos de toda a vida”.».224 

Quando, a 20 de Julho de 1955, Calouste Gulbenkian morre em Lisboa, com 86 anos, 

a sua colecção encontrava-se distribuída da seguinte forma: «uma parte mínima em 

Lisboa, em cofres de estabelecimentos bancários, uma outra pequena parte em 

                                                           
220 IN.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, pág. 
207. 
221 IN.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, pág. 
211. 
222 IN.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, pág. 
213. 
223 IN.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, pp. 
213-214. 
224 IN.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, pág. 
214. 
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Inglaterra e a restante – que é a principal – dividida entre o palácio da Avenida de 

Iéna, em Paris, e a National Gallery of Art, de Washington.».225 

 

Se JAP tinha informação sobre o edifício que Calouste Gulbenkian aprovara para 

museu (Gulbenkian/Delano); se eram conhecidas as montagens consentidas por 

Gulbenkian para os núcleos da sua Colecção emprestados à National Gallery de 

Londres e ao British Museum, e depois à National Gallery of Art de Washington; e  

conhecendo, pelo menos por fotografias, a montagem da Colecção feita por 

Gulbenkian na sua casa da Av. de Iéna226, e até mesmo, a montagem no MNAA das 

33 peças doadas por Gulbenkian, então JAP tinha fontes directas para aferir o gosto 

de Gulbenkian... e no entanto. 

                                                           
225 IN.: José de Azeredo Perdigão: “1.ª PARTE – “O Fundador e a Fundação”, “Capitulo 5º - “O 
Património”, 2.º - “A Herança”, a) “Colecções de arte”, Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, 
pág. 34. VID. tb. José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 
1969, pág. 214. 

226 VID.: nesta dissertação, PARTE II: 2.2., pág. 131. 
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«Se o espírito da colecção não foi adoptado na 

orientação do programa de distribuição das obras, 

insistimos que se mantenha vivo no espaço 

arquitectónico destinado a conter o museu.». Maria José 

de Mendonça227 

 

 

 

2. A colaboração de Maria José de Mendonça na génese do Museu Calouste 

Gulbenkian  

 

2.1.O primeiro relatório de Maria José de Mendonça (Dezembro de 1956) e «o 

esquema das secções da colecção Gulbenkian» (15 Janeiro 1957) 

 

Maria José de Mendonça começou a colaborar com a FCG em Setembro de 1956. 

Começou por elaborar o Inventário da Colecção deixada por Calouste Gulbenkian à 

FCG e, desde logo, a pensar sobre o museu que foi convidada a programar. 

Com o Inventário respondia-se à necessidade de ter um conhecimento o mais 

completo possível do património legado à Fundação228 e, ao mesmo tempo, esse 

conhecimento permitiria  estabelecer o acervo e organização da exposição permanente 

do museu a edificar em Lisboa. 

No processo de inventário da colecção (realizado entre Outubro de 1956 e Setembro 

de 1957), foi utilizada documentação criada por Gulbenkian para a gestão da sua 

                                                           
227 IN.: [Maria José Mendonça] «Relatório do Serviço de Belas Artes e  Museu» (Dezembro de 1956)., 
IN.: José de Azeredo Perdigão, “3.ª PARTE – “A obra realizada em Portugal, pais da sede, e os 
princípios que a tem orientado”, Capitulo 4.º Artes”, 5.º - “Museu da Fundação”, Relatório do 
Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, pp. 123-125. 
228 Este momento crucial da génese da FCG correspondeu a uma fase de tomada de conhecimento 
exacto da herança deixada por Calouste Gulbenkian à FCG no respeitante à sua colecção de arte, 
conhecimento, esse, necessário a uma urgente salvaguarda dessa propriedade, ainda que só em 
Fevereiro de 1958 é que tenha ficado definitivamente provado o direito da FCG a todo esse património 
da herança de Calouste Gulbenkian. VID.: nesta dissertação, PARTE II: 1.1.1., nota 14, pág. 59. 
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colecção: o «catálogo» (um caderno manuscrito já aqui referido229) e as plantas do 

palacete da Av. Iéna. Documentação essa que o Coleccionador criara numa lógica, 

naturalmente, de colecção privada. 

 

Coordenados pela Conservadora do MNAA Maria José de Mendonça, a Conservadora 

Maria Teresa Gomes Ferreira e o fotógrafo Mário Oliveira foram para Paris, para 

procederem ao inventário fotográfico de todas obras que se encontravam na casa onde 

Calouste Gulbenkian vivera230, e onde deixara guardada a parte mais significativa da 

sua Colecção.231  

Cinquenta anos mais tarde, reportando-se a essa experiência, MTGF dirá: «Eu devo 

ser a única pessoa viva que viu os objectos tal como o coleccionador os colocara».232 

Na verdade, foi indirecto o grau de participação de Calouste Gulbenkian na 

disposição dos objectos, observada por MTGF. Lembro que o coleccionador deixara 

de viver na Avenida de Iéna em 1940233, durante a invasão alemã, e que nesse 

momento toda a colecção foi guardada nas caves do Palácio.234 

                                                           
229 VID.: nesta dissertação, PARTE II: 1.2.1., nota 42, pág. 70. 
230 Como já foi referido o Palacete da Av. de Iéna fora a residência de Calouste Gulbenkian entre 1927 
e 1940. VID.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 1969, 
pág. 215. 
231 VID.: Memorando sobre a actividade do grupo de programação das instalações do museu e sede da 
Fundação Calouste Gulbenkian, 15 de Janeiro de 1957, pp. 1-2. 

232IN.: TOSTÕES (2006 b.): “Maria Teresa Gomes Ferreira (Conservadora Chefe do Museu)”, 13 
Testemunhos, DVD. 
«A Sra. D. Maria José Mendonça entendeu que me pedia, em primeiro lugar para fazer o inventário em 
fichas, a partir desses elementos que vinham de Paris [refere-se ao caderno de registo de Gulbenkian], e 
que era necessário ir a Paris para complementar com fotografias tudo aquilo que era feito em Portugal. 
[...] o primeiro escritório da Fundação era o escritório do Sr. Dr. Perdigão. Foi aí que foi feito o 
primeiro inventário e depois, em Novembro de 1957 nós fomos a Paris. Eu entrei em Outubro de 1956 
e foi em Novembro de 1957, já depois de fazer o inventário em fichas, que nós fomos, com o senhor 
Mário Oliveira, que era o melhor fotógrafo da altura, fomos a Paris fazer o inventário fotográfico da 
colecção.» IN.: TOSTÕES (2006 b.): “Maria Teresa Gomes Ferreira (Conservadora Chefe do Museu)”, 
13 Testemunhos, DVD. 

Chamo a atenção para a data em que MTGF diz ter ido para Paris. Segundo o Memorando sobre a 
actividade do grupo de programação das instalações do museu e sede da Fundação Calouste 
Gulbenkian, de 15 de Janeiro de 1957, essa viagem realizou-se em 1956, e não em 1957. 
233 Gulbenkian mudou-se para Vichy em Agosto desse ano, e daí para Lisboa, em Agosto de 1942. 
234 «Logo após a invasão da França pelos exércitos alemães, a maior parte da colecção, que não havia 
sido enviada para Inglaterra, foi mantida, a bom recato, nos pisos subterrâneos da moradia da Avenida 
de Iéna, e, terminada a guerra, muitos dos objectos que a compunham ainda ali se conservaram por 
largo período de tempo. Pode dizer-se que foram já os executores testamentários que, após a morte de 



  109  

O documento chave para o conhecimento desta fase de catalogação é o «Memorando 

sobre a actividade do grupo de programação das instalações do museu e sede da 

Fundação Calouste Gulbenkian», datado de 15 de Janeiro de 1957.  

Neste documento surge a seguinte informação:  

«Trabalho de catalogação - Iniciados em meados de Novembro [de 1956], foi possível 

até princípios de Dezembro [de 1956] estabelecer o esquema das secções da colecção 

Gulbenkian por compilação e estudo de todos os elementos informativos que foi dado 

colher até aquela data. 

A este trabalho se refere o relatório n.º 1 apresentado pela Conservadora Maria José 

de Mendonça que se junta. 

[...] a partir de  princípios de Dezembro, iniciou-se o trabalho de catalogação e de 

registo em ficheiro, de todas as peças da colecção, com base nos elementos acima 

referidos e nas fotografias e gravuras recebidas de Paris. 

Também se executou simultaneamente a classificação de fotografias e gravuras em 

pastas e álbuns destinadas para o efeito e se procedeu à reprodução fotográfica de 

todos estes elementos em vista à execução de fichas. 

Para efeito de verificação e estudo também se procedeu à confrontação e anotação nas 

Plantas do Palácio de Iéna de todas as peças indicadas nas plantas originais com 

aquelas que foi possível identificar nas fotografias de conjunto e das salas daquela 

residência. 

Já se executaram até ao momento [15 de Janeiro de 1957] 447 fichas abrangendo as 

colecções de pintura, de escultura e de mobiliário, tendo-se estudado as suas 

descrições dos catálogos e confrontado com as fotografias, quando existem.  

                                                                                                                                                                      
Calouste Gulbenkian, reconstituíram a casa-museu da Avenida de Iéna, como ela se encontrava antes 
do início da Segunda Guerra Mundial.  

[...] Finda a Guerra, Calouste Gulbenkian passou, quase todos os anos, alguns meses em França, ora em 
Paris, ora na Normandia. 

Sempre que se encontrava em Paris, demorava-se horas na contemplação das obras que conservava nas 
dependências mais acessíveis do palacete da Avenida de Iéna.» IN.: José de Azeredo Perdigão, 
Calouste Gulbenkian. Coleccionador. Lisboa: F.C.G., 1969, pág. 217. 
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[...] Prossegue intensivamente a organização do ficheiro, devendo ser resolvido o 

problema das reproduções fotográficas, para efeito de ficha por reprodução directa 

das peças para se concluir este trabalho fundamental de programação.  

[...] Todo o trabalho de organização do Arquivo e dos ficheiros está a ser executado 

pela conservadora Dra. D. Maria Teresa Gomes Ferreira sob a orientação da Exma. 

Sr.ª. D. Maria José de Mendonça.»235 

De seguida analisarei dois documentos anexados a este «Memorando»: o Relatório de 

Maria José de Mendonça em que surgiu a primeira ideia do Museu da Fundação 

Gulbenkian, e o Quadro/«esquema das secções da colecção Gulbenkian», também da 

autoria desta Conservadora efectiva do MNAA236 que desde Setembro de 1956 

começara a colaborar com a FCG. 

O texto do relatório de Maria José de Mendonça, datado de Dezembro de 1956, foi 

citado por JAP no «[I] Relatório do Presidente»237.  

«Concepção do que deve ser o museu destinado a expor a colecção Gulbenkian» - foi 

deste modo que José de Azeredo Perdigão se referiu ao documento embrião da 

programação do Museu da Fundação Calouste Gulbenkian, quando em 1961 o 

divulgou no «Relatório do Presidente».  

Ressalvo que o breve parágrafo, de apresentação daquele relatório de 1956, foi escrito 

por JAP no final de 1960/inicio de 1961, num momento em que já era possível ao 

Presidente do Conselho de Administração da FCG ter uma percepção clara da 

importância que aquele primeiro documento da autoria da Conservadora efectiva do 

MNAA veio a ter na programação ulterior do MCG. 

                                                           
235 IN.: Memorando sobre a actividade do grupo de programação das instalações do museu e sede da 
Fundação Calouste Gulbenkian, 15 de Janeiro de 1957, pp. 1-2. 
236 Já aqui sugeri que, dado que Maria José de Mendonça era Conservadora do MNAA, poderá ter sido 
por sugestão de João Couto que foi convidada por JAP/Conselho de Administração para colaborar na 
programação do Museu da FCG. 
237 VID.: José de Azeredo Perdigão, “3.ª PARTE – “A obra realizada em Portugal, pais da sede, e os 
princípios que a tem orientado”, Capitulo 4.º Artes”, 5.º - “Museu da Fundação”, Relatório do 
Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, pág. 122. 
Não tive acesso directo a este documento (Embora tenha tido acesso directo ao «Memorando» de que 
este relatório constituiu um anexo, tal como o «esquema das secções da colecção Gulbenkian»). 
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Aliás, erradamente, JAP atribui este relatório ao «Serviço de Belas Artes e Museu», 

quando na verdade esse Serviço só veio a ser criado em Setembro de 1957, cerca de 

nove meses após a data do primeiro relatório da autoria de MJM. 

JAP escreve: «São do referido relatório do Serviço de Belas-Artes e Museu as 

palavras que a seguir se transcrevem e que em parte explicam a orientação seguida 

nos trabalhos realizados na elaboração do programa do museu:238 [segue-se a 

transcrição do relatório da autoria de MJM:] “O Senhor Calouste Gulbenkian ao legar 

a sua colecção de arte à Fundação por ele instituída, não deixou especificada qualquer 

determinação acerca do critério que deveria orientar a apresentação das espécies. 

Competia, portanto, ao Conservador encarregado desse trabalho, transformar uma 

colecção particular, valiosíssima mas muito heterogénia, num museu. 

O processo que seguimos consistiu em formar núcleos de espécies, articulá-los entre 

si e determinar os diferentes agrupamentos que, por sua vez, constituiriam as secções 

do museu. 

A cronologia presidiu à ordenação das espécies dentro dos agrupamentos e à 

sequência destes na distribuição espacial, tendo em vista o factor de ordem geográfica 

e a classificação de valor na colecção. Partiu-se da natureza das obras de arte para o 

estabelecimento de um programa que se definiu à medida que o trabalho ia 

avançando. 

Este respeito pela obra de arte parece-nos fundamental no programa de um museu, 

particularmente quando se trata de organizar uma colecção constituída por obras de 

tão grande diversidade de géneros, épocas e procedências, em que seria fácil criar 

efeitos espectaculares mas falsos, que levariam a um compromisso desactualizado 

entre o tipo específico de uma colecção particular e o que deve ser o museu. 

Um tal critério não impede que eventualmente se aproximem obras diversas quando 

for oportuno, particularmente para pôr em evidencia a ligação dos contactos entre o 

                                                           
238 IN: José de Azeredo Perdigão, “3.ª PARTE – “A obra realizada em Portugal, pais da sede, e os 
princípios que a tem orientado”, Capitulo 4.º Artes”, 5.º - “Museu da Fundação”, Relatório do 
Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, pág. 122. 



  112  

Oriente e o Ocidente, de que este museu será exemplo nas raízes da sua própria 

origem.»239 

MJM  considerava desactualizado, em 1956, o modelo de museu em que se criam 

«efeitos espectaculares mas falsos», efeitos que resultam de um programa de museu 

que procura um compromisso com um «tipo especifico de uma colecção particular».  

A Conservadora opõe-se a um museu que reproduza o modo como Calouste 

Gulbenkian distribuiu a sua colecção no seu palacete da Av. De Iéna – que 

corresponderia a uma tipologia de casa-museu - e propõe um programa em que o 

critério de organização da colecção seja cronológico e geográfico. Não exclui a 

possibilidade de diálogos entre peças pertencentes a áreas geográficas diferentes, até 

porque na origem do museu está um coleccionador que personificou o encontro entre 

o Oriente e o Ocidente, imprimindo-o nas escolhas da sua colecção. 

Mas, como sabemos, a ideia defendida neste relatório de «aproximar obras diversas 

quando for oportuno, particularmente para pôr em evidência a ligação dos contactos 

entre o Oriente e o Ocidente» não veio a ser seguida na exposição permanente do 

MCG. 

Já foi referido na PARTE I desta dissertação, que a montagem escolhida para o acervo 

dum dos núcleos da exposição permanente - o núcleo «10. Artes Decorativas (Séc. 

XVIII) França» [EP N10] - tem subjacente a memória da disposição dada a esses 

objectos pelo Coleccionador Calouste Gulbenkian. Assim, podemos desde já concluir 

que o núcleo 10 da exposição permanente constituirá uma variante ao critério base da 

disposição dos objectos proposto por MJM neste seu primeiro Relatório. 

Mas MJM deseja que o Museu a construir possa ser associado ao Coleccionador-

Fundador que esteve na sua origem: «Se o espírito da colecção não foi adoptado na 

orientação do programa de distribuição das obras, insistimos que se mantenha vivo no 

espaço arquitectónico destinado a conter o museu. 

Desejamos que o museu retenha o intimismo da colecção particular, num ambiente de 

calma e serenidade, aberto para as belezas naturais do parque que o rodeia – beleza do 

                                                           
239 IN.: [Maria José Mendonça] «Relatório do Serviço de Belas Artes e  Museu» (Dezembro de 1956)., 
IN.: José de Azeredo Perdigão, , “3.ª PARTE – “A obra realizada em Portugal, pais da sede, e os 
princípios que a tem orientado”, Capitulo 4.º Artes”, 5.º - “Museu da Fundação”, Relatório do 
Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, pág. 123. 



  113  

céu, das árvores e das flores. Ambiente que atraia as pessoas e as prenda na lição da 

obra de arte, lição discreta mas clara e perfeitamente ordenada e funcional.»240 

Os indicadores escolhidos pela Conservadora para descrever o modo como o visitante 

poderá «sentir» o «espírito da colecção» estão directamente associados a uma 

espacialidade arquitectónica. MJM defende que é ao «espaço arquitectónico» que vier 

a «conter o museu» que caberá  manter «vivo o espírito da colecção», 

proporcionando: o «intimismo da colecção particular», um «ambiente de calma e 

serenidade», e uma ligação com a natureza envolvente do edifício.  

Frise-se esta ideia de que um museu é o conteúdo de um edifício. Esta noção poderá 

estar associada àquela que era então a realidade museológica portuguesa.241 

Depois de ter feito uma caracterização muito geral da colecção e de ter defendido uma 

ideia base do desenho da exposição permanente do Museu, MJM apresenta a missão 

desse Museu: «Que o museu seja um lugar de encontro e de repouso, onde as pessoas 

se habituem a procurar, na contemplação da obra de arte, a distracção que se pode 

alcançar por outras formas de menor enriquecimento para o gosto e para o espírito 

Independentemente deste aspecto, tão importante na vida agitada do nosso tempo, o 

Museu Gulbenkian, reunindo uma colecção de excepcional riqueza e diversidade, 

deverá ser um autêntico instrumento de trabalho e de cultura para as gerações mais 

novas, ávidas de aprender.»242 

MJM finaliza o seu relatório com a apresentação do que defende ser uma museografia 

que traduza os objectivos traçados na missão do Museu: «Todos os meios da 

                                                           
240 IN.: [Maria José Mendonça] «Relatório do Serviço de Belas Artes e  Museu» (Dezembro de 1956)., 
IN.: José de Azeredo Perdigão, “3.ª PARTE – “A obra realizada em Portugal, país da sede, e os 
princípios que a tem orientado”, Capitulo 4.º Artes”, 5.º - “Museu da Fundação”, Relatório do 
Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, pág. 124. 
241 Em 1956, os museus existentes em Portugal tinham sido instalados em antigos palácios, em 
conventos e em mosteiros.  
O Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, era o único museu cujo edifício tinha sido projectado e 
construído de raiz para ser museu. Com projecto do arquitecto Paulino Montez, o Museu José Malhoa, 
inaugurado em 1940. IN.: INSTITUTO PORTUGUES DE MUSEUS, Roteiro de Museus. Instituto 
Português de Museus – Rede Portuguesa de Museus, Lisboa: I.O.M., 2ªed. 2005, pág. 182. 
O Museu de Arte Popular, inaugurado em 1948, começou por servir como um dos pavilhões da 
«Exposição do Mundo Português» (1940). 
242 IN.: [Maria José Mendonça] «Relatório do Serviço de Belas Artes e  Museu» (Dezembro de 1956)., 
IN.: José de Azeredo Perdigão, “3.ª PARTE – “A obra realizada em Portugal, país da sede, e os 
princípios que a tem orientado”, Capitulo 4.º Artes”, 5.º - “Museu da Fundação”, Relatório do 
Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, pág. 125. 
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museologia actual serão postos ao serviço deste duplo aspecto das relações do museu 

com o público. 

Os princípios que orientaram a programação da colecção prevêem a flexibilidade dos 

espaços de exposição e a comunicação com o exterior, por meio de aberturas laterais. 

O parque deve ser considerado como elemento de valorização do arranjo interno do 

museu. 

Prevê-se igualmente a flexibilidade de iluminação natural e artificial, de ambiente e 

dirigida. 

A iluminação diurna dos espaços de exposição será sempre natural, tanto quanto o 

permita a conservação das espécies, combinada com luz artificial, quando for 

necessário, mas discretamente, sem efeitos espectaculares. 

É evidente que no local de exposição dos iluminados a comunicabilidade com o 

exterior e a iluminação natural serão diminutas. 

À obra de arte será dado o espaço e a luz que forem necessários para que ela tenha 

vivência e transmita a sua mensagem.  

A obra de arte não será sujeita a ornamentar as superfícies das paredes ou os volumes 

das vitrinas. Os espaços arquitectónicos devem organizar-se para servirem e não para 

se servirem dela como elemento de decoração. 

O “volume” da obra de arte é determinado pela sua qualidade, não pela realidade 

objectiva da dimensão. Há obras que requerem o isolamento, pela sua 

monumentalidade; outras que, para existirem como valores de exposição, terão de 

formar agrupamentos. Na distribuição dos elementos de um agrupamento, o conceito 

tradicional de simetria, baseado no volume dimensional e na distribuição paralela para 

cada lado de um eixo central, não tem de intervir.»243 

Friso a observação de MJM relativa à relação estipulada entre a arquitectura e a 

montagem da colecção. Se MJM se opõe a «efeitos espectaculares» no que se refere à 

                                                           
243IN.: [Maria José Mendonça] «Relatório do Serviço de Belas Artes e  Museu» (Dezembro de 1956)., 
IN.: José de Azeredo Perdigão, “3.ª PARTE – “A obra realizada em Portugal, país da sede, e os 
princípios que a tem orientado”, Capitulo 4.º Artes”, 5.º - “Museu da Fundação”, Relatório do 
Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, pág. 126. 
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montagem dos objectos e à sua iluminação, também no que se refere ao desenho do 

espaço arquitectónico, a Conservadora rejeita a ideia de que esse espaço sirva para ser 

valorizado por si só. 

Valorizada deverá ser a «obra de arte», e de acordo com a sua «qualidade». Esta 

qualidade determina o seu «valor de exposição». A «monumentalidade» decorre da 

«qualidade» do objecto enquanto «obra de arte», e não forçosamente das suas 

dimensões físicas – estamos claramente perante o testemunho de uma Conservadora. 

Elaborado no decorrer do processo de inventariação da colecção da FCG, que urgia 

finalizar, este Relatório não avança com especificações ao nível da Colecção. 

Este Relatório está datado de Dezembro de 1956. É portanto alguns dias anterior ao 

«Memorando» assinado por Luís Guimarães Lobato em que surgiu como anexo.244 

Dois dias antes deste «Memorando» datado de 15 de Janeiro de 1957, ficara 

finalizado um outro «Memorando» elaborado pelo «Grupo de Trabalho para o estudo 

das futuras instalações do Museu e da Sede da Fundação Calouste Gulbenkian». 

Refiro-me ao «Memorando sobre a localização das instalações da sede e do museu da 

F.C.G.», datado de 13 Janeiro de 1957. 

José de Azeredo Perdigão e Kevork Loris Essayan tinham decidido que o museu da 

Fundação seria criado num edifício construído de raiz para esse efeito específico.  

O Museu tinha que ficar em Lisboa. Musealizar a última morada do Coleccionador 

era impossível, já que Calouste Gulbenkian vivera os últimos treze anos da sua vida 

num dos andares do Hotel Aviz (e não comprou casa em Portugal). Tinha 76 anos 

quando chegou a Lisboa e talvez esse facto tenha sido determinante para optar por as 

mordomias de um cliente de hotel de luxo no centro da cidade.245 Por isso, quando 

morreu, Gulbenkian não deixou em Lisboa um edifício que simbolicamente pudesse 

ser associado à sua existência. 

                                                           
244 VID.: Memorando sobre a actividade do grupo de programação das instalações do museu e sede 
da Fundação Calouste Gulbenkian, 15 de Janeiro de 1957. 
245«Podendo viver em palácios, preferia a comodidade e a facilidade que à satisfação das necessidades 
da vida quotidiana oferece um bom hotel. 

Podendo adquirir e sustentar automóveis de alto preço, durante os treze anos que viveu em Lisboa só 
utilizou automóveis de aluguer.» IN.: José de Azeredo Perdigão, “1.ª PARTE – “O Fundador e a 
Fundação”, Capitulo  1º - O Fundador”, Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, pág. 3. 
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Logo em 1956, JAP/Conselho Administração da FCG encomendou um estudo sobre a 

localização dos futuros edifícios da sede e do museu da FCG ao Gabinete de Estudos 

Urbanos da Câmara Municipal de Lisboa (GEU).  

Esse gabinete era coordenado por Luís Guimarães Lobato. Dele faziam também parte 

os arquitectos José Sommer Ribeiro e Jorge Sotto Mayor e o engenheiro Hipólito 

Raposo.  

Ainda que uma das três opções de escolha do lugar para edificar o museu e a sede da 

FCG (que resistiram às cinco opções iniciais) tenha sido precisamente o talhão de 

terra em frente ao Hotel Aviz246, a escolha do lugar a ocupar pelos futuros edifícios da 

Sede e Museu da FCG acabou por recair sobre um parque arborizado que, embora 

fosse propriedade privada, estava desde há muito cedido à Câmara Municipal de 

Lisboa, para usufruto público. 

Do estudo levado a cabo pelo GEO resultou o «Memorando» assinado por Luís 

Guimarães Lobato, e datado de 13 de Janeiro de 1957. 

Nesse «Memorando» foram apresentados os critérios que deveriam presidir à escolha 

de um lugar para construir um museu e a justificação de que a melhor opção era a do 

Parque de Santa Gertrudes, à Palhavã. 247 

                                                           
246 A escolha do antigo Parque Santa Gertrudes à Palhavã como terreno para implantação da sede e do 
museu da Fundação Calouste Gulbenkian, bem como do seu jardim envolvente, foi fruto de uma 
ponderação que começou por recair sobre cinco hipóteses possíveis de localizações em Lisboa. VID.: 
Planta geral de comparação de possíveis localizações para a sede e Museu da F.C.G., 23 de Outubro 
de 1956, 70 x 80 cm, A.F.C.G. IN: TOSTÕES (2006 a.): 24 

Esses lugares foram o terreno do matadouro fronteiro ao Hotel Aviz (local em que C. Gulbenkian 
residiu em Lisboa); um talhão na Rua Artilharia 1; um terreno em Entrecampos; um terreno no Campo 
Santana; o Parque Vilalva (propriedade de Vasco Maria Eugénio de Almeida, Conde de Vilava) ou de 
Santa Gerturdes.  Numa segunda fase foram seleccionados: o terreno em frente ao Hotel Aviz, o da 
Rua Artilharia 1 e o do Parque de Santa Gertrudes (onde, a 10 de Outubro desse ano de 1956, deixaria 
de funcionar a Feira Popular).  

A 30 de Abril de 1957 a F.C.G. compra o Parque de Vilalva (compra a maior parte desta propriedade, 
só muitos anos mais tarde viria a comprar a sua totalidade), por considerar a opção com melhor 
envolvente paisagística, muito acessível para os visitantes dos edifícios a construir e numa zona não 
demasiado urbanizada. VID.: TOSTÕES (2006 a.): 24-25. 
247 Para a definição dos critérios que conduziram a escolha da localização do museu foi pedida 
consultadoria a Mário Tavares Chicó, que era então Director do Museu de Évora. O relatório de Mário 
Chicó foi anexado ao Memorando sobre a Actividade do Grupo de Trabalho de Programação das 
instalações do Museu e Sede da Fundação Calouste Gulbenkian, 15 de Janeiro de 1957.  
Neste documento assinado por LGL é referido o anexo da autoria de Mário Chicó.(Eu não tive acesso a 
esse anexo). 
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Nesse documento, foram indicados os seguintes «condicionamentos específicos» da 

localização das instalações da sede e do museu da FCG: 

«Do ponto de vista funcional do museu sabe-se, hoje em dia que a localização tem 

importância decisiva na função cultural que vai exercer. 

O museu deve estar, simultaneamente, em local facilmente acessível ao público e 

suficientemente isolado do bulício da cidade para possuir um ambiente próprio e 

atraente. 

A experiência mostra que a vida dos museus e os seus objectivos sofrem com uma 

localização excêntrica ou com uma exagerada proximidade do centro ou de grandes 

artérias movimentadas. Nestes últimos casos, a localização é em geral impeditiva do 

seu enquadramento indispensável por um isolamento de trepidações, de ruídos, de 

poeiras, de fumos, etc. criador de ambiente sossegado e convidativo à observação, à 

meditação e ao estudo.».248 

A «função cultural» surge como premissa para a escolha da localização dos edifícios 

da sede e do museu da Fundação. Mas a sua desejada inserção no tecido da cidade 

deve ser salvaguardada dos efeitos nocivos da poluição. 

«É possível pela boa técnica das edificações diminuir todos os inconvenientes, até 

pela supressão de janelas como pode acontecer nas galerias de pintura, onde se podem 

criar ambientes exclusivamente artificiais. Mas nos museus de tipo misto, já assim 

não acontece com a mesma facilidade, porque a criação de salas apropriadas à 

exposição, por exemplo, de peças de arte decorativas pode exigir que a iluminação 

seja lateral para se harmonizar com o ambiente mais humano de uma exibição menos 

rígida e mais conforme com a sua valorização de ordem subjectiva.»249 

Surge aqui o conceito de um «museu de tipo misto», um museu com uma colecção de 

pintura e artes decorativas, colecções essas que devem ser diferenciadas em termos de 

montagem. 

                                                           
248 IN.: Luís Guimarães Lobato – Grupo de Trabalho para o estudo das futuras instalações do Museu e 
da Sede da Fundação Calouste Gulbenkian, Memorando sobre a localização das instalações da sede e 
do museu da F.C.G., 13 Janeiro de 1957, pág. 2. 
249 IN.: Luís Guimarães Lobato – Grupo de Trabalho para o estudo das futuras instalações do Museu e 
da Sede da Fundação Calouste Gulbenkian, Memorando sobre a localização das instalações da sede e 
do museu da F.C.G., 13 Janeiro de 1957, pág. 2. 



  118  

LGL defende que as «Artes Decorativas» exigem uma «exibição menos rígida» do 

que a pintura, porque as artes decorativas solicitam um «ambiente mais humano» 

sendo propicias a uma valorização de ordem subjectiva. 

Depois de indicar valores aproximativos «das áreas cobertas de construção mais 

prováveis, necessárias para a instalação do museu e da sede»250, apresenta orientações 

para a volumetria desejada para os edifícios da sede e do museu: «Com excepção da 

edificação destinada aos serviços da Fundação que poderá desenvolver-se em altura, 

as restantes instalações, incluindo o museu, deverão desenvolver-se em superfície. 

Com efeito, o museu Gulbenkian não deverá desenvolver-se por mais de dois pisos 

abertos ao público podendo admitir-se, quando muito, a área reservada a serviços 

complementares num piso em meia cave. O mesmo acontecendo à biblioteca geral e 

auditórios. [Já que] as características intrínsecas da colecção Gulbenkian aconselham 

a sua instalação em superfície e não em altura».251 

Estas questões base da programação – a «área coberta de construção provável» dos 

vários edifícios; o «enquadramento local de protecção e do isolamento recomendável» 

a um museu; as «características intrínsecas  da colecção» exigindo a construção de um 

edifício com um desenvolvimento horizontal e a possibilidade de «expansão cultural 

do museu Gulbenkian» - foram decisivas para a escolha da sua localização específica 

em Lisboa e surgiriam de novo no documento de Julho de 1957, documento este que 

constituiu o esboço do Programa de 1959 apresentado ás equipas de arquitectos a 

concurso. 

Neste «Memorando» de Janeiro de 1957, Guimarães Lobato defende que «todas as 

condições técnicas dos pontos de vista urbanístico e de museologia pendem a favor da 

localização do museu e sede da Fundação Gulbenkian no terreno do parque Vilalva. 

(área total do parque: 71.200 m2)».252 E acrescenta que «a praça de Espanha 

                                                           
250«Instalações e  serviços da Fundação (10 mil m2); museu e instalações complementares (10 mil 
m2); Biblioteca geral , auditórios e salão nobre (7 mil m2) e Reservas (3mil m2), um total de 30 mil 
m2.» IN.: Luís Guimarães Lobato – Grupo de Trabalho para o estudo das futuras instalações do Museu 
e da Sede da Fundação Calouste Gulbenkian, Memorando sobre a localização das instalações da sede 
e do museu da F.C.G., 13 Janeiro de 1957, pág. 3. 
251 IN.: Luís Guimarães Lobato – Grupo de Trabalho para o estudo das futuras instalações do Museu e 
da Sede da Fundação Calouste Gulbenkian, Memorando sobre a localização das instalações da sede e 
do museu da F.C.G., 13 Janeiro de 1957, pág. 4. 
252Em detrimento «do terreno do antigo matadouro, junto á Avenida Fontes Pereira de Melo (área total 
de 27.500 m2), e do actual quartel de Artilharia 1, junto ás Amoreiras (56.000 m2)» IN.: IDEM, 
Ibidem, pág. 3. 
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constituirá o ponto mais importante de passagem obrigatória de acesso à cidade 

universitária e a outros grandes estabelecimentos culturais, a construir na avenida 

António Augusto de Aguiar e correlacionados com as actividades culturais daquele 

Centro de Ensino Superior. 

Do ponto de vista da museologia as possibilidades de enquadramento local de 

protecção e isolamento recomendável são, certamente, maiores no terreno do parque 

Villalva do que no terreno do antigo matadouro onde se luta com falta de espaço. 

Também dos pontos de vista da museologia e da expansão cultural do museu 

Gulbenkian, não será indiferente a sua localização junto da principal via de acesso à 

Cidade Universitária e de que passará a ficar relativamente próximo.»253 

A partir de 30 de Abril de 1957 o Parque de Santa Gertrudes passou a ser propriedade 

da FCG.254 

Cinquenta anos após este «Memorando», Luís Guimarães Lobato atribuiu a dois 

factos o ter sugerido a José de Azeredo Perdigão o antigo Parque de Santa Gertrudes, 

como lugar possível para a construção da sede e do museu da Fundação. Por um lado, 

o engenheiro conhecia bem a situação desse parque, pois trabalhara durante 20 anos 

na Câmara Municipal de Lisboa, e por outro, pareceu-lhe ser uma alternativa 

adequada ao gosto do coleccionador pela natureza255.  

                                                                                                                                                                      
Das 5 hipóteses de terrenos inicialmente consideradas, apenas uma poderia contemplar a criação de um 
parque/jardim circundante ao museu. 

A Fundação adquiriu  o Parque de Santa Gertrudes por 22 949 contos. Cedeu à Câmara duas faixas 
com a área total de 3000 metros quadrados, uma para alargamento da avenida de Berna e outra para 
regularização da Praça de Espanha, ficando o Parque de Santa Gertrudes com uma área de cerca de 69 
283 metros quadrados. VID.: José de Azeredo Perdigão, “Anexos contabilísticos”, Anexo 6 – “ O 
património em 31 de Dezembro de 1959”:  nota c)”, Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, 
sem n.º pág. [pág. 283]. 
253 IN.: Luís Guimarães Lobato – Grupo de Trabalho para o estudo das futuras instalações do Museu e 
da Sede da Fundação Calouste Gulbenkian, Memorando sobre a localização das instalações da sede e 
do museu da F.C.G., 13 Janeiro de 1957, pág. 7. 
254VID.: José de Azeredo Perdigão, “Anexos contabilísticos”, Anexo 6 – “ O património em 31 de 
Dezembro de 1959”:  nota c)”, Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, sem n.º pág. [pág. 283]. 
255 «[...] ao estudar a personalidade do Sr. Calouste Gulbenkian, aquilo que ele tinha descrito sobre o 
seu amor à natureza e à arte e aquilo que ele deixava dito nas entrelinhas do seu testamento, de que 
gostaria de ter uma casa que albergasse as suas filhas que eram as suas obras de arte. Mas dava a 
entender também que desejava que houvesse um certo contacto, uma certa ideia de natureza, enfim da 
cidade e da arborização, enfim, de protecção verde, digamos assim.». IN.: TOSTÕES (2006 b.): 

 “Luís de Guimarães Lobato (Engenheiro Director do Serviço de Projectos e Obras)”, 13 Testemunhos, 
DVD. 
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O «esquema das secções da colecção Gulbenkian» (15 Janeiro 1957) 

O primeiro documento de programação do MCG, que eu conheço, em que surge uma 

proposta de organização da colecção deixada por Calouste Gulbenkian à FCG é um 

relatório anexado ao «Memorando sobre a actividade do grupo das instalações do 

museu e sede da Fundação Calouste Gulbenkian»  datado de 15 de Janeiro de 1957. 

Trata-se de um quadro da autoria de Maria José de Mendonça em que a colecção 

Gulbenkian surge organizada em onze secções.  

Segundo este «Memorando», este «esquema das secções da colecção Gulbenkian [foi 

estabelecido] por compilação e estudo de todos os elementos informativos que foi 

dado colher até Dezembro de 1956.»256 

O Quadro que se segue reproduz o Quadro apresentado nesse anexo do «Memorando» 

de 15 de Janeiro de 1957: 

 

Classificação Secções 

P Pintura 

Iluminura 

Miniatura 

E Escultura 

Pedras Duras 

Marfins 

                                                                                                                                                                      
Segundo o testemunho do Arquitecto Sommer Ribeiro: «[...] O Dr. Perdigão estava extremamente 
inclinado para onde tinha sido o Hotel Aviz, onde é hoje o Sheraton. E depois havia outros locais, 
como o da metralhadora azul, na esquina da Artilharia 1 com a Rodrigo da Fonseca, e ainda havia um 
terceiro, que era o Parque de Santa Gertrudes. Foram os que ficaram seleccionados na altura. Depois 
pediram-nos um relatório que foi feito pelo Engenheiro Hipólito Raposo, pelo Jorge Sotto Mayor, por 
mim, orientados pelo Engenheiro Lobato. E depois fomos convidados para vir fazer o programa.». IN.: 
TOSTÕES (2006 b.): “José Sommer da França Ribeiro (Arquitecto Coordenador da Obra)”, 13 
Testemunhos, DVD. 
256 IN.: Memorando sobre a actividade do Grupo de Trabalho das Instalações do Museu e Sede da 
F.C.G., 15 Jan. 1957, pág. 1. 
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D Desenhos 

G Estampas 

C Cerâmica 

V Vidros 

M Mobiliário 

Peças de Bronze 

O Ourivesaria 

Joalharia 

Esmaltes 

T Têxteis 

L Lacas 

N Numismática 

Medalhística 

 

Note-se neste Quadro a ausência das «Encadernações». 

Segundo este «Memorando» de 15 de Janeiro de 1957, nessa data tinham já sido 

elaboradas 447 fichas de peças das colecções de pintura, de escultura e de 

mobiliário.257 

Este quadro é uma matriz de classificação da colecção, directamente relacionado com 

a catalogação da mesma. Corresponde a  uma proposta de sistematização feita numa 

fase que é designada como «do conhecimento preliminar da composição da colecção 

Gulbenkian».258 

                                                           
257 IN.: Memorando sobre a actividade do Grupo de Trabalho das Instalações do Museu e Sede da 
F.C.G., 15 Janeiro de 1957, pág. 2. 
258 IN.: Memorando sobre a actividade do Grupo de Trabalho das Instalações do Museu e Sede da 
F.C.G., 15 Janeiro de 1957, pág. 3. 
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Se o relacionarmos com uma das passagens do já várias vezes aqui citado primeiro 

relatório de Maria José de Mendonça (que como acima referi constituiu um dos 

anexos do mesmo «Memorando» de que este quadro foi também um anexo259) - «O 

processo que seguimos consistiu em formar núcleos de espécies, articulá-los entre si e 

determinar os diferentes agrupamentos que, por sua vez, constituiriam as secções do 

museu.»260 - podemos concluir que este quadro elucida-nos sobre a organização que 

MJM então planeava para o museu. 

Estava-se ainda num momento em que a coordenadora do processo de inventário 

apenas conhecia os objectos da colecção através de reproduções fotográficas a p/b. E 

para alguns casos nem mesmo através de fotografias, mas apenas a partir do que sobre 

esses objectos fora registado por Calouste Gulbenkian nos seus «catálogos». É o que 

penso poder concluir da passagem do «Memorando» de 15 de Janeiro de 1957 relativa 

às 447 fichas das peças da colecção elaboradas até essa data. Segundo este 

documento, essas fichas foram elaboradas a partir do estudo das «suas descrições dos 

catálogos e confrontando com as fotografias, quando existem.».261 

No trabalho de catalogação, paralelamente à elaboração da ficha individual de cada 

objecto262, foram criadas «fichas de programação», ou seja «fichas de agrupamento de 

obras». Tratava-se de folhas de papel em que eram coladas fotografias dos objectos 

identificados por informações breves.263  

                                                           
259 VID.: nesta dissertação, PARTE II: 2.1., nota 237, pág. 110. 
260 IN.: [MJM] «Relatório do Serviço de Belas Artes e  Museu» (Dezembro de 1956). Citado IN.: José 
de Azeredo Perdigão, “3.ª PARTE – “A obra realizada em Portugal, pais da sede, e os princípios que a 
tem orientado”, Capitulo 4.º Artes”, 5.º - “Museu da Fundação”, Relatório do Presidente, Lisboa: 
F.C.G., 1961, pág. 123. 
261 IN.: Memorando sobre a actividade do Grupo de Trabalho das Instalações do Museu e Sede da 
F.C.G., 15 Janeiro 1957, pág. 2. 
262 Estas ficha de inventário da colecção do MCG, bem como as «fichas de programação», cerca de 
trinta e seis anos mais tarde, em 1993, foram consideradas exemplos de boa prática de registo 
museográfico, no primeiro (e até à data único) manual de museologia português. Tanto quanto 
pesquisei, em termos de edição, essas fichas, até hoje, apenas foram divulgadas no breve capítulo 
escrito por Fernando António Baptista Pereira. 

Nesse texto para o manual da Universidade Aberta, o então Director do Museu de Setúbal, apresenta 
esse material de registo do seguinte modo: «Apresentam-se diversos exemplos de fichas, em uso, desde 
1960, no Museu Gulbenkian, agradecendo á sua Directora, Dra. Maria Teresa Gomes Ferreira, a 
amável autorização para as publicarmos.». VID.: Fernando António Baptista Pereira, “Tratamento 
Museográfico. C) Museus de Arte”, IN.: Maria Beatriz da Rocha Trindade (Coord.), Iniciação á 
Museologia, Lisboa: Universidade Aberta, 1993, Cap. IV, pp. 121-132. 
263 Recentemente, no Catálogo da exposição Sede e Museu Gulbenkian. A Arquitectura dos Anos 60  
foi reproduzido um destes documentos, aí identificado como: «Agrupamentos de obras de arte. Fichas 
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Estaria Guimarães Lobato a referir-se às fichas de programação» quando, no 

«Memorando» de 15 de Janeiro de 1957, referiu «fichas»? 

Há uma passagem deste «Memorando» que pode constituir uma pista sobre o número 

de objectos considerados para a elaboração daquele quadro: «Prossegue 

intensivamente a organização do ficheiro [das peças da colecção], devendo ser 

resolvido o problema das reproduções fotográficas, para efeitos de ficha por 

fotografia directa das peças para se concluir este trabalho fundamental da 

programação. Pelo apenso ao relatório n.ª1 verifica-se ser necessário executar cerca 

de 2000 fotografias de peças.»264 

Mas note-se que, por um lado, LGL apenas se reporta ao núcleo da colecção que se 

encontrava no palácio de Paris, e, por outro, que é indicado um número aproximativo 

«cerca de 2000 fotografias de peças». Ressalve-se ainda que não é forçoso concluir-se 

que se trata de uma fotografia por peça. 

Lembro também que o processo de fichagem de cada peça da colecção, à data de 

elaboração deste quadro (15 Janeiro 1957), apenas tinha contemplado peças das 

colecções de pintura, escultura e mobiliário. 

Do núcleo de 74 objectos que Gulbenkian depositara em 1950 na National Gallery of 

Art de Washington265 (e que aí permaneceu até, em 1960, ser transferido para 

Oeiras266), Maria José de Mendonça tinha conhecimento através dos catálogos 

publicados quer por esse museu norte-americano, quer pela National Gallery de 

Londres e pelo British Museum267, museus em que Gulbenkian depositara esses 

                                                                                                                                                                      
de Programação da Colecção Gulbenkian. Fotografias coladas sobre papel, 61 x 30cm [cada 
fotografia], N./ass., datado: 1959». IN.: TOSTÕES (2006 a.): 26-27. 
A fotografia do documento publicada neste catálogo permite ler o texto nele dactilografado: 
«Fundação Calouste Gulbenkian.  
Instalações da Sede e Museu 
Elementos de Programação 
Escala: 400 
ARTE EUROPEIA: PINTURA - Escola Flamenga e Holandesa do SEC. XVII. 
1.1. corrigido para 5.1.1. 
Área de exposição: 55 m2.» IN.: TOSTÕES (2006 a.): 26-27. 
264 IN.: Memorando sobre a actividade do Grupo de Trabalho das Instalações do Museu e Sede da 
F.C.G., 15 Janeiro de 1957, pág. 2. 
265 Núcleo constituído por 38 pinturas mais as 36 peças de Arte Egípcia. 
266 VID.: nesta dissertação, PARTE II: 1.2.3.2., nota 198, pág. 96. 
267 Quando Calouste Gulbenkian depositou a sua colecção de arte egípcia no British Museum, 
financiou a  criação e publicação de um catálogo dessa colecção: «Calouste Gulbenkian concedeu 
ainda ao museu um subsídio de 150 libras para custeio da despesa com a organização e publicação de 



  124  

objectos durante a década de 1930. E daí que as obras nessa altura ainda em 

Washington possam ter sido consideradas nesta fase de sistematização da colecção 

deixada por Gulbenkian. 

Uma outra passagem deste «Memorando» elucida sobre o modo como era feita a 

gestão dos ficheiros de inventário (manuais): «Pôde também ser iniciada [referindo-se 

a meados de Janeiro de 1957] a elaboração dos duplicados e triplicados do ficheiro 

com vista à sua utilização na programação do Museu e ao envio de uma colecção [de 

cópias do ficheiro] para Paris para revisão final em face das peças. Será igualmente 

necessário organizar o ficheiro e arquivo de películas. Todo o trabalho de organização 

do Arquivo e dos ficheiros está a ser executado pela conservadora Dr.ª Maria Teresa 

Gomes Ferreira sob a orientação da Exma. Sr.ª D. Maria José de Mendonça.»268 

Concluído o inventário da colecção foi possível avançar para a definição das áreas de 

exposição e de reserva da Colecção do MCG, informação imprescindível para a 

elaboração do Programa das instalações da sede e do Museu da FCG, que ficou 

esboçado em Julho de 1957. 

2.2.«Esboço do Programa» (Julho de 1957) 

Em Julho de 1957 Maria José Mendonça integrava o «Grupo de Trabalho de 

Programação das Instalações e Sede da Fundação Calouste Gulbenkian» pertencente 

ao «Serviço de Projectos e Obras».  

(Como já referi, só em Setembro de 1957 é que o esse Serviço (SPO) veio a ser 

desdobrado em «Serviço de Projectos e Obras» e «Serviço de Belas Artes e Museu»). 

Ocupar-me-ei agora da análise da primeira versão do Programa do Museu Calouste 

Gulbenkian, documento intitulado «Fundação Calouste Gulbenkian. Instalações da 

sede e Museu. Esboço do Programa», datado de Julho de 1957269, e que se reporta a 

                                                                                                                                                                      
um catálogo especial em que os vinte e seis objectos que lhes havia cedido a título de empréstimo 
temporário são apresentados com grande cópia de informações e reproduções. [...] O prefácio é da 
autoria do director e bibliotecário-chefe do museu, Sir John Forsdyke, o texto foi escrito por Sidney 
Smith, Conservador das Antiguidades Egípcias e Assírias, e a tradução das inscrições è de I.E.S. 
Edwards, conservador-adjunto.». IN.: José de Azeredo Perdigão, Calouste Gulbenkian. Coleccionador, 
Lisboa: F.C.G., 1969, pág. 166. 
268 IN.: Memorando sobre a actividade do Grupo de Trabalho das Instalações do Museu e Sede da 
F.C.G., 15 de Janeiro de 1957, pág. 2. 
269Data de 24 de Janeiro de 1959 a versão final do «Programa da sede e do museu da Fundação 
Calouste Gulbenkian». VID.: TOSTÕES (2006 b.): nota 68 na pág. 255. Trata-se do documento que foi 
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uma fase da programação do Museu, anterior à primeira consultadoria dada por 

Georges-Henri Riviére à FCG.270 

Referido como «o primeiro programa geral das instalações da Sede e do Museu»271 e 

também como «primeiro programa»272 - este documento foi organizado em três 

partes:  

«(1) Memória descritiva e justificativa [pp. 1-7];  

(2) Programa descritivo das instalações da “sede e do museu” [pp. 8-33];   

(3) Programa gráfico das instalações “administrativas”, da “sede e do museu”»273. 

No ponto 1., relativamente ao «Museu e Biblioteca» lê-se: 

«Tanto para o Museu como para a Biblioteca apenas se consideraram em esquema as 

circulações que estabelecerão as suas ligações com as restantes instalações da sede. 

                                                                                                                                                                      
entregue pela FCG às equipas de arquitectos participantes no concurso para os estudos arquitectónicos 
gerais desses edifícios.  

Esta versão final do Programa do museu da FCG foi antecedida por três outros documentos. O mais 
antigo é o «Esboço do Programa», datado de Junho de 1957; Um segundo documento, datado de 
Setembro de 1957, é uma versão revista daquele documento de Junho de 1957; e um terceiro 
documento intitulado «Programa das Instalações da Sede e Museu, Condições Gerais de Programação» 
data de Agosto de 1958. VID.: TOSTÕES (2006 a.): CDROM: Cap. 3 «Do programa e do concurso. 
1959 e a arquitectura dos anos 50», pp. 1-2. 
270 Só em 1958, durante a viagem dos arquitectos do «Serviço de Projectos e Obras» a Paris, é que 
José Sommer Ribeiro e Jorge Sotto-Mayor terão tido um primeiro contacto com o Director do ICOM e 
ulterior consultor permanente da FCG. A consultoria de GHR à FCG iniciou-se em Setembro de 1958. 
«Em Setembro de 1958 [GHR] esteve em Lisboa, a convite da Fundação, [...] para o efeito de com ele 
se discutirem as bases do programa do museu, e logo nessa primeira visita se verificou quanto a sua 
colaboração podia ser útil.» IN.: José de Azeredo Perdigão, “3.ª Parte: A obra realizada em Portugal, 
pais da sede, e os princípios que a tem orientado – Cap. 4.º Artes. 5.º - Museu da Fundação”, Relatório 
do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, pág. 126. 
271 «Enquanto prosseguiam os trabalhos de programação do museu, fizeram-se os estudos 
indispensáveis da orgânica a prever para a Fundação e em Junho de 1957 foi possível apresentar o 
primeiro programa geral das instalações da Sede e do Museu.» IN.: S.P.O. – Luís Guimarães Lobato 
(Ass.), Serviço de Projectos e Obras. Relatório de Actividades de Novembro de 1956 a Junho de 1958,  
2 de Junho de 1958, pág. 3. 
LGL refere Junho mas o documento a que se refere está datado de Julho de 1957. 
272 «[...] apresentou-se em Junho de 1957 o primeiro programa que, depois de estudado e discutido, foi 
aceite em principio em Setembro de 1957, com a indicação de se lhe introduzirem modificações mais 
conformes com a orgânica prevista para os serviços.» IN.: S.P.O. – Luís de Guimarães Lobato, 
Apontamento – Programa das instalações da sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian,  24 de 
Janeiro de 1959, pág. 2. 
273 Não consultei a documentação gráfica deste documento (ponto 3.). 
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No programa descritivo apontam-se em principio as orgânicas gerais do Museu e da 

Biblioteca que terão de aguardar a conclusão dos trabalhos em curso para a sua 

programação pormenorizada.».274 

Vou apenas deter-me na análise de um conjunto de aspectos directamente 

relacionados com a programação da exposição permanente. 

Neste documento a exposição permanente é identificada por «salas». 

«[...] 2. Programa descritivo das instalações da sede e do museu. B – 

Desenvolvimento. 

II. Museu e Biblioteca 

1. Museu 

1. Vestíbulo de distribuição geral 

1. Acesso principal 

2. Portaria, serviços de vigilância e guarda de volumes de 

mão do público 

3. Informações, venda de catálogos, etc 

4. Instalações sanitárias do público 

2. Salas e galerias de exposição 

1. Arte asiática e da Antiguidade 

1. Arte muçulmana e do Extremo Oriente. Artes 

ornamentais 

1. Ásia menor: cerâmica. Tecidos. 

Vidros 

2. Pérsia: Cerâmica. Têxteis. Lacas. 

Iluminuras 

3. Índia: Tecidos e Tapetes 

4. China e Japão: Cerâmica. Tecidos. 

Lacas. Pedras Duras 

2. Antiguidade: Escultura e Numismática 

1. Baixo relevo assírio 

                                                           
274 IN.: Fundação Calouste Gulbenkian. Instalação da Sede e Museu. Esboço de Programa, Julho de 
1957, pág. 6. 
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2. Escultura egípcia 

3. Antiguidade clássica e oriental: objectos 

de vitrine 

4. Numismática 

 

2. Arte  europeia: Pintura e Escultura 

1. Grupo de Riemen-Schneider 

2. Pintura alemã e flamenga do século XV 

3. Pintura italiana dos séculos XV e XVI 

4. Pintura flamenga e holandesa do século XVII 

5. Pintura do século XVIII 

6. Pintura do século XVIII 

7. Pintura do século XVIII 

8. Escultura francesa dos séculos XVII,  do século XVIII e 

XX 

9. Diana de Houdon 

10. Pintura francesa moderna 

11. Flora de Carpeaux e pequenas esculturas 

12. Sala Bayre 

13. Pequenas peças de Rodin 

 

3. Arte europeia: Arte ornamental 

1. Idade Média e Renascimento 

1.  Idade Média e Renascimento: Marfins. 

Iluminados, etc. 

2.  Renascimento italiano. Tapeçarias de Ferrara 

3.  Renascimento flamengo. Tapeçarias de Pomona 

 

2. Arte francesa 
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1.   Arte francesa da época Luís XIV 

2.   Mobiliário francês da época Luís XVI 

3.   Mobiliário francês do século XVIII 

4.   Ourivesaria francesa das épocas Luís XV e Luís 

XVI. Sala T. Germain 

5.   Mobiliário francês do século XVIII 

6.   Ourivesaria francesa da época Império 

7. Mobiliário francês da época Império 

8. Mobiliário francês da época Império. Quarto de 

Talma 

9. Arte francesa moderna. Obras de Lalique e 

encadernações de arte. Ferros forjados 

4. Exposições temporárias a longo prazo 

1. Desenhos 

2. Estampas europeias 

3. Estampas orientais 

4. Pintura 

5. Escultura 

5. Galeria de exposições temporárias 

a. Galerias de exposição 

b. Nave de trabalho 

c. Depósito 

3. Instalações dos serviços do museu 

1. Instalações do conservador-chefe 

a. Gabinete de trabalho 

b. Sala de trabalho 

c. Vestiários e instalações sanitarias 

2. Instalações dos conservadores 

a. Gabinete de trabalho: seis  

b. Salas de trabalho: três 

c. Vestiários e instalações sanitarias 
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3. Instalações dos conservadores-adjuntos 

a. Salas de trabalho: três 

4. Inventário 

a. Gabinete de trabalho 

b. Arquivo do inventário 

c. Sala de trabalho 

5. Instalações de investigadores e estagiários 

6. Secretaria 

7. Vestuários e instalações sanitárias 

8. Sala de espera. Informações e acesso principal. 

ii. Instalações dos serviços complementares do museu 

1. Instalações oficinais 

a. Gabinetes de trabalho: quatro 

b. Gabinetes de estudos e ensaios: quatro 

c. Nave de trabalho 

d. Recinto de lavagem de tapetes 

e. Câmara de desinfectação 

f. Vestiários e instalações sanitárias; chuveiros 

2. Fotografia e reproduções 

3. Depósito geral do museu 

a. Gabinete de trabalho 

b. Sala de trabalho 

c. Filmoteca 

d. Discoteca 

e. Arquivo e deposito de publicações 

f. Reservas de obras de arte 

i. Espécies do museu 

ii. Espécies para distribuição 

iii. Espécies para inventariar 

iv. Exposições itinerantes 

g. Arrecadações 

i. Material para exposições e embalagens 

ii. Mobiliário e material eventual 

iii. Material de limpeza 
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h. Câmara fria 

i. Casa forte»275 

 

O primeiro aspecto a reter é o que diz respeito à natureza deste documento de 

programação.  

Tratando-se de um documento que tem como objectivo central permitir que seja 

imaginado um espaço arquitectónico para a colecção do Museu, ele testemunha o 

processo de progressiva conceptualização desse espaço, enquanto espaço 

museológico. É este processo que me interessa destacar na breve análise deste 

documento de programação do museu, datado de Julho de 1957.  

Nesta fase, ele é ainda da inteira responsabilidade de MJM. Mais à frente nesta 

dissertação, identificaremos uma alteração de programação que será introduzida já 

depois da versão final do «Programa». E essa variante marcará um desvio em relação 

ao programa apenas esboçado – diria mesmo apenas indicado – neste documento de 

Julho de 1957 pela Conservadora efectiva do MNAA. 

Um segundo aspecto está ligado ao conhecimento que a equipa directamente 

envolvida na programação do futuro MCG tinha sobre a sua colecção. 

Em Julho de 1957 foi possível esquematizar uma sequência estruturante da exposição 

permanente, e de uma «exposição temporária de longo prazo» distribuídas por «salas» 

e prever uma «galeria de exposições temporárias»276.  

Esquematicamente, a exposição permanente surge dividida em três grandes módulos: 

(1) Arte asiática e da Antiguidade; (2) Arte  europeia: Pintura e Escultura; (3) Arte 

Europeia: Arte ornamental;  

Um quarto módulo é reservado para objectos que por razões de conservação 

constituiriam acervo de (4) «exposições temporárias a longo prazo» (neste último 

                                                           
275 IN.: Fundação Calouste Gulbenkian. Instalação da Sede e Museu. Esboço de Programa, Julho de 
1957, pág. 6. 
276 Segundo o «Apontamento» do Serviço de Projectos e Obras relativo ao «Programa das Instalações 
da sede e do Museu da Fundação Calouste Gulbenkian», datado de 24 de Janeiro de 1959, e assinado 
por Luís de Guimarães Lobato, «De Novembro de 1956 a Setembro de 1957 realizou-se todo o 
trabalho de elaboração das fichas de programação da colecção Gulbenkian e procedeu-se à sua 
classificação sistemática.» IN.: S.P.O. – Luís de Guimarães Lobato, Apontamento – Programa das 
instalações da sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian,  24 de Janeiro de 1959, pp. 1-2. 
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caso, não são especificados objectos, apenas se indicam as colecções a que 

pertencem). 

Cada um destes quatro módulos apresenta várias subdivisões. 

Se «Galerias» corresponde ao espaço de exposições temporárias, podemos supor que 

os programadores imaginaram um edifício com salas – muitas – para dispor a 

selecção de peças da Colecção a expor em permanência, bem como as que seriam 

expostas (apenas) «a longo prazo»? 

O grande número de divisões em que surge organizado o acervo, obriga a que 

façamos corresponder o número dessas divisões com idêntico número de salas?  

Uma consulta da documentação gráfica que integrava o ponto 3. deste documento277 

provavelmente permitirá encontrar resposta a esta questão. 

Todos estas subdivisões dos módulos (1), (2), (3) e (4) têm como título «salas». 

E há mesmo dois casos em que surgem explicitados os acervos, são eles a «sala Bayre 

(correspondente ao núcleo de esculturas de Antoine-Louis Bayre)  e a «Sala T. 

Germain» (correspondente ao núcleo de ourivesaria de Thomas Germain). 

Verifica-se uma grande fragmentação de algumas das colecções. Por exemplo da 

colecção de pintura ((2.5.), (2.6.) e (2.7.) «Pintura do século XVIII»), e da colecção 

de mobiliário francês ((3.2.2.) e (3.2.5.) «Mobiliário francês do século XVIII»). 

Estando esta dispersão directamente relacionada com o número de peças existentes 

nessas colecções, estaria essa opção também relacionada com o facto de se ter aqui 

imaginado um edifício com muitas salas, mas salas pouco amplas? 

Sem aprofundarmos esta questão notem-se ainda assim os modos diferenciados como 

são referidos esses núcleos. Alguns são rigorosamente especificados ao nível do seu 

acervo – por exemplo (1.1.1.) «Baixo relevo assírio», (2.9.) «Diana de Houdon» - ou 

em parte dele – por exemplo (2.11.) «Flora de Carpeaux e pequenas esculturas», 

(3.1.3.) «Renascimento flamengo. Tapeçarias de Pomona»; outros são designados de 

                                                           
277 IN.: Fundação Calouste Gulbenkian. Instalações da sede e Museu. Esboço do Programa, datado de 
Julho de 1957: «Programa Gráfico: Esquemas Funcionais. 27. Instalações do Museu. esquema geral. 
28. Galerias e Salas de Exposição . esquema de pormenor. 
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uma forma mais lata – (2.5), (2.6.) e (2.7.) «Pintura do século XVIII» e (2.3) e (2.5) 

«Mobiliário francês do século XVIII». 

A programadora tinha já uma ideia muito definida em relação a determinadas peças – 

precisamente às que são especificadas – mas em relação a outras, mesmo que previsse 

a sua localização no museu, diluiu-as, no núcleo da colecção de que fazem parte, 

generalizando-as.  

Penso que o facto de MJM não avançar com maior especificação em relação ao 

acervo exposto na maioria das salas do futuro museu, pode resultar do facto deste 

documento ter sido elaborado com base num conhecimento indirecto da colecção por 

parte da programadora.  

Lembro que em relação à parte da Colecção que ficara na avenida de Iéna, à excepção 

da Conservadora Maria Teresa Gomes Ferreira e do fotógrafo Mário Oliveira, todas 

as outras pessoas da FCG envolvidas no estudo da Colecção tinham um conhecimento 

dessa Colecção essencialmente a partir de reproduções fotográficas e de elementos 

descritivos constantes nos catálogos elaborados por Gulbenkian, ou pelos museus em 

que Gulbenkian depositara ou emprestara peças da sua colecção. 

Note-se a ausência de uma sala da pintura de Guardi (e dentro das três subdivisões 

referentes à «Pintura do século XVIII» - 2.5; 2.6. e 2.7 - nem sequer existe uma 

especificação para a pintura italiana). 

Como veremos, na programação definitiva, este esquema vai-se simplificar, 

desaparecendo esta compartimentação imaginada pela primeira programadora do 

MCG.  

Ainda assim, reforce-se que nos três módulos propostos neste esboço do Programa do 

MCG está muito claramente definida a divisão da Colecção em arte não europeia (1) e 

arte europeia (2 e 3), de que resultariam os dois circuitos que estruturam a exposição 

permanente. 

Mas podem adivinhar-se neste documento, ainda apenas da responsabilidade de MJM, 

os 17 núcleos que estruturarão os dois circuitos da  exposição permanente do MCG? 

O circuito da arte não europeia, neste documento designada por (1.) «Arte asiática e 

da Antiguidade», vai organizar-se de forma diferente daquela que aqui foi proposta.  
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A arte designada «Antiguidade» [Pré-clássica e Clássica] antecederá, no circuito da 

exposição permanente, a «arte muçulmana e do Extremo Oriente».  

Por outro lado, a «arte muçulmana», ulteriormente designada por «Arte do oriente 

islâmico» [EP N4] será autonomizada em relação à «Arte do Extremo Oriente» [EP 

N6]. 

Ainda relativamente à arte da (1.2.) «Antiguidade: escultura e numismática», as 

quatro subdivisões propostas neste documento serão reduzidas a três e o seu acervo 

será restruturado: 

-  o  (1.2.1.) «Baixo relevo assírio» integrará, com três outras peças278, o núcleo «3. 

Arte da Mesopotâmia» [EP N3]; A (1.2.2.) «Escultura egípcia» será designada por 

núcleo «1. Arte Egípcia» [EP N1]; . A (1.2.3.) «Antiguidade clássica e oriental: 

objectos de vitrina» e a (1.2.4.) serão reduzidos a um núcleo único, designado por 

«Arte Greco-Romana» [EP N2] de que não farão parte, portanto, objectos da arte 

oriental. 

Neste documento não estava prevista a exposição da arte arménia, que há-de integrar 

o circuito de arte não europeia, sendo designado por «Arte Arménia» [EP N5]. 

Vejamos agora até que ponto estão esboçados neste documento os onze núcleos que 

estruturam o circuito de arte europeia da exposição permanente do MCG. 

No documento de MJM, como já referi, a arte europeia surge organizada em dois 

módulos: 

(2.) «Arte europeia: Pintura e Escultura» e (3) «Arte europeia: Arte ornamental» 

Com o objectivo de clarificar as relações possíveis, bem como a inexistência de 

outras, entre a proposta de organização da exposição permanente que consta neste 

documento de Julho de 1957 que tenho vindo a analisar e a que veio a ser adoptada e 

oferecida ao público desde a abertura do museu (e que até hoje não sofreu 

reprogramação), elaborei o quadro que se segue. 

 

                                                           
278 E a partir de 2001, este núcleo passou a contar apenas com duas peças. VID.: nesta dissertação, 
PARTE I: 2.2., nota 57, pág. 36. 
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«Esboço do Programa» Julho de 1957 Circuito arte europeia - Núcleos da 

Exposição Permanente do MCG (1969-) 

(2.) Arte europeia: Pintura e Escultura  

(2.1.) Grupo de Riemen-Schneider EP N8 

(2.2.) Pintura alemã e flamenga do século 

XV 

EP N8 

(2.3.) Pintura italiana dos séculos XV e 

XVI 

EP N8 

(2.4.) Pintura Flamenga e Holandesa do 

século XVII 

EP N8 

(2.5.) Pintura do século XVIII EP N10 - EP N11 – EP N14 

(2.6.) Pintura do século XVIII EP N10 - EP N11 – EP N14 

(2.7.) Pintura do século XVIII EP N10 - EP N11 – EP N14 

(2.8.) Escultura francesa dos séculos 

XVII, do século XVIII e XIX 

EP N10 - EP N11 

(2.9.) Diana de Houdon EP N13 

(2.10.) Pintura francesa moderna EP N15 

(2.11.) Flora de Carpeaux e pequenas 

esculturas 

EP N15 

(2.12.) Sala Bayre EP N15 

(2.13.) Pequenas peças de Rodin EP N15 

(3.) Arte europeia: Arte ornamental  

(3.1.) Idade Média e Renascimento  

(3.1.1.) Idade Média e Renascimento: EP N7 
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Marfins. Iluminados. Etc. 

(3.1.2.) Renascimento italiano. 

Tapeçarias de Ferrara. 

EP N9 

(3.2.2.) Renascimento flamengo. 

Tapeçarias de Pomona. 

EP N9 

(3.2.) Arte Francesa  

(3.2.1.) Arte francesa da época de Luís 

XIV 

EP N11 

(3.2.2.) Mobiliário francês da época de 

Luís XVI 

EP N11 

(3.2.3.) Mobiliário francês do século 

XVIII 

EP N11 

(3.2.4.) Ourivesaria francesa das épocas 

Luís XV e Luís XVI. Sala T. Germain. 

EP N12 

(3.2.5.) Mobiliário francês do século 

XVIII 

EP N11 

(3.2.6.) Ourivesaria francesa da época 

Império 

EP N12 

(3.2.7.) Mobiliário francês da época 

Império 

EP N11 

(3.2.8.) Mobiliário francês da época 

Império. Quarto de Talma. 

EP N11 

(3.2.9.) Arte francesa moderna. Obras de 

Lalique e encadernações de arte. 

EP N16 – EP N17 

(4.) Exposição temporária a longo prazo  
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(4.3.) Estampas orientais  

 

Este é um documento elaborado por uma Conservadora experiente.  

Na base da previsão da existência de um espaço de exposição designado neste 

documento por «Exposições temporárias a longo prazo» está o critério da conservação 

física dos objectos.  

A escolha desta designação leva-me a associá-la a duas opções ulteriores: à existência 

de um espaço – coincidente com a zona de passagem entre o «circuito de arte não 

europeia» e o «circuito de arte europeia» – utilizado para exposições temporárias de 

longa duração e cujo acervo será apenas constituído por objectos da Colecção do 

MCG; e também a certos conjuntos de objectos da exposição permanente, de que o 

mais paradigmático julgo ser o das estampas japonesas do século XIX, expostas até 

1999 no núcleo «6. Arte do Extremo Oriente».279 

Esta designação é também significativa de um ponto de vista mais teórico. Temos três 

propostas de duração: «permanente» (a noção de permanência é aqui aplicada ao que 

não varia);  «longo prazo» e curto prazo. 

Um estaleiro museográfico 

«[A partir de Agosto de 1957] iniciou-se a construção de um pavilhão de trabalho280 

[...] que será utilizado para o estudo dos arranjos do museu e organização de 

actividades culturais da Fundação.».281 

                                                           
279 VID.: nesta dissertação, PARTE I: 1., nota 31, pág. 25. 
280 As instalações provisórias da Fundação Calouste Gulbenkian no Parque de Santa Gertrudes 
sofreram vários acrescentos ao longo dos dez anos que ali estiveram em funcionamento. No final de 
Junho de 1969 foram demolidas. As instalações definitivas nos edifícios da sede e do museu foram 
inauguradas nos dias 2 e 3 de Outubro de 1969. VID.: TOSTÕES (2006 a.): CD-ROM: CATÁLOGO: 
Capitulo 5: «Do projecto à obra. 1961-1969. 1969»: pág. 4; VID.: TOSTÕES (2006 b.): pp. 58-59. 
«Espera-se ter concluído o tratamento e o restauro dos objectos da colecção que deles necessitam antes 
da sua instalação definitiva no Museu em construção na Avenida de Berna, em Lisboa.». IN.: José de 
Azeredo Perdigão, III relatório do Presidente, Lisboa, F.C.G., s/data, 3.ª PARTE - “A Obra Realizada 
em Portugal”, Capitulo 2.º - “Arte”, 2º. – “MUSEU – Colecção Calouste Gulbenkian”, pág. 90. 
A colecção do museu da F.C.G., até final de Junho de 1969, foi sendo transferida do Palácio de Oeiras 
para o edifício do MCG. VID.: TOSTÕES (2006 a.): CD-ROM: CATÁLOGO: Capitulo 5: «Do 
projecto à obra. 1961-1969. 1969»: pág. 4. 
281 IN.: S.P.O. – Luís Guimarães Lobato (Ass.), Serviço de Projectos e Obras. Relatório de 
Actividades de Novembro de 1956 a Junho de 1958, 2 de Junho de 1958, pág.4. 
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Entre 1957 e 1959, foram construídas maquetas em que se ensaiou a museografia num 

espaço abstracto. Essas primeiras maquetas de um museu imaginário foram utilizadas 

como ferramenta para o estudo da disposição dos objectos na exposição permanente 

do museu, estudo esse necessário para a elaboração do «Programa», entregue em 

Abril de 1959 aos arquitectos convidados para proporem um esboço dos edifícios da 

sede e do museu da FCG. 

No documento em que foi feito um «apontamento» ao Programa das instalações da 

sede e do museu, informa-se que essas maquetas iniciais (anteriores ao anteprojecto 

do edifício282), foram utilizadas para o «estabelecimento dos agrupamentos das peças 

a apresentar e a fixação das áreas das correspondentes salas e naves de exposição. 

Este último trabalho foi baseado em estudo feito sobre modelos esquemáticos para 

ensaios de espaços e de disposições de apresentação museográfica dos agrupamentos 

classificados da colecção.»283 

No «[I] Relatório do Presidente» José de Azeredo Perdigão, reportando-se ao triénio 

1956-1959, apresentou uma síntese sobre esta fase inicial da programação do MCG: 

«a parte do programa relativa ao museu baseou-se num trabalho prévio do Serviço de 

Belas-Artes284, que compreende a identificação, a classificação e o agrupamento das 

peças que nele devem figurar e se decompõe nos seguintes elementos: 

a) estudo da colecção; 

b) organização de um ficheiro geral das obras que a formam, agrupadas por 

secções; 

c) elaboração das listas das obras seleccionadas que deverão ser expostas; 

d) distribuição espacial dessas obras num modelo esquemático, feito com a 

planificação das espécies à escala 1/10; 

                                                           
282 Mais tarde, veio a ser construída um segundo tipo de maqueta museográfica, já como uma relação 
directa com o anteprojecto do edifício cuja organização interna se ensaiou nessa maqueta. 

283 IN.: S.P.O. – Luís de Guimarães Lobato, Apontamento – Programa das instalações da sede e 
Museu da Fundação Calouste Gulbenkian,  24 de Janeiro de 1959, pág. 3. 
Ana Tostões publicou uma fotografia da autoria de Mário de Oliveira de uma destas maquetas (AFCG). 
Na legenda da fotografia lê-se: «maqueta de estudo do Museu 1958». VID.: TOSTÕES (2006 b): pág. 
78. 
284 Na verdade até Setembro de 1957 tratou-se de um trabalho realizado pelo «Grupo de trabalho das 
Instalações do Museu e Sede da F.C.G.», e a partir daquela data passou a ser  um trabalho assegurado 
pelo «Serviço de Belas Artes e Museu». 
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e) conjunto de normas a que, em geral, tem de obedecer a instalação de um 

museu; 

f) concepção do que deve ser o museu destinado a receber e expor a colecção 

Gulbenkian. 

Foi partindo desse relatório que o Serviço de Projectos e Obras da Fundação, em 

colaboração directa com o Serviço de Belas Artes e Museu, cada um conforme a sua 

competência, preparou o programa pormenorizado das instalações do museu e seus 

anexos, programa que compreende ainda o estudo da localização dos respectivos 

edifícios, acessos, circulações, serviços complementares, distribuição das secções e 

iluminação das espécies. 

O museu disporá também das dependências necessárias ao funcionamento de um 

serviço educativo.»285 

A Maria José de Mendonça se deveu a coordenação do trabalho de programação 

inicial de um museu para a Colecção deixada por Calouste Gulbenkian à FCG.  

«Em Agosto de 1957 ficaram praticamente concluídos os trabalhos essenciais que 

serviram de base para a programação definitiva do museu. 

A partir daquela data iniciaram-se os trabalhos de programação do museu, já então 

executados pelo novo Serviço de Belas Artes e Museu com os quais os Serviços de 

Projectos e Obras têm estado a colaborar para a conclusão daquela programação.».286 

                                                           
285 IN.: José de Azeredo Perdigão, Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, 3.ª PARTE - “A 
Obra Realizada em Portugal”, Capitulo 4.º - “Artes ”, II.: 5.º «Museu da Fundação», pág. 123. 
286 IN.: S.P.O. – Luís Guimarães Lobato (Ass.), Serviço de Projectos e Obras. Relatório de 

Actividades de Novembro de 1956 a Junho de 1958,  2 de Junho de 1958, pág. 3. 

Entre o «Esboço do Programa» (datado de Julho de 1957) e o primeiro relatório de consultoria de 
Georges-Henri Rivière (datado de Março de 1960), decorreram numerosos acertos que não poderei 
aqui analisar. Fosse esta dissertação um estudo aturado deste processo de programação museológica 
excepcionalmente documentado e eu seria obrigada a recorrer a uma consulta directa do AFCG. 
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«L’object ne se suffit pas à lui-même, il n’est porteur de sens que si le sens est 

déchiffré, donc déchiffrable par tous.». Georges-Henri Rivière287 

                                                           
287 IN: Georges-Henri Rivière, La muséologie selon Georges Henri Rivière. Cours de muséologie. 
Textes et témoignages, Paris: Dunod / Bordas, 1989, pág. 170. 
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«O Sr. Engenheiro Lobato com a Sra. D. Maria José Mendonça – e aí 

entra também o Sr. Arquitecto Sommer Ribeiro – entenderam que além 

de todos os elementos que dispunham sobre as obras de arte, dever-se-

iam actualizar em termos de museologia, e portanto, chamaram os 

melhores especialistas em termos de iluminação, de segurança, de 

distribuição das obras, de concepção do próprio quase que edifício. 

Porque de facto o então Presidente do Conselho Internacional dos 

Museus, que era Georges-Henri Rivière, era considerado no mundo 

dos museus como o melhor. 

[...] Portanto, o edifício na sua concepção, ou anteriormente à sua 

concepção, já dispunha de todos os elementos necessários para a boa 

execução da obra.» Maria Teresa Gomes Ferreira288 

 

3. O Museu Calouste Gulbenkian segundo Georges-Henri Rivière (1960-1963) 

 

Georges-Henri Rivière no final da década de 1950289 

Desde 1948 que Georges-Henri Rivière era Director do Internacional Council of 

Museums (ICOM)290, a nova organização não governamental consagrada aos 

museus.291 E graças ao trabalho desenvolvido no ICOM, assegurou uma aura 

                                                           
288 IN.: TOSTÕES (2006 b.): 13 Testemunhos, DVD. 
289 Este breve perfil de GHR foi traçado a partir da leitura da obra de Martine Segalen, Vie d’un musée. 
1937-2005,. Paris: Stock, 2005. 
Martine Segalen foi membro do musée National des Arts et des Traditions Populaires (ATP) entre 
1967 e 1996, tendo tido a responsabilidade da direcção do Centre d’ethnologie française (laboratório de 
investigação), entre 1986 e 1996).  
290 O Internacional Council of Museums (I.C.O.M.) foi criado sob a égide da U.N.E.S.C.O., em 1947, 
substituindo o Office internacional des musées (orgão da Société des Nations) que fora criado em 1926 
sob proposta de Henri Focillon. 
Após o período de presidência do I.C.O.M., GHR manteve-se como consultor permanente deste 
organismo. 
291 «Sans doute faut-il aussi rappeler qu'il participe, peu après la dernière guerre, à la création de 
l’ICOM (International Council of Museums, UNESCO), qu’il en assure la direction, de 1948 à 1966, et 
en restera le conseiller permanent jusqu’à sa mort, en 1985.» IN.: Jean-Claude Duclos, De l'écomusée 
au musée de société, Junho 2001, IN.: www.musee-dauphinois.fr  - rubrique «Espace resources». 

http://www.musee-dauphinois.fr/
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internacional. Foi um museólogo com uma prática de trabalho fundamentalmente 

assente na observação e reflexão sobre práticas museológicas/museográficas 

desenvolvidas em numerosos museus ocidentais desde a década de 1930. Museus que 

ele visitava e estudava in loco.292 

A partir de 1937, depois de ter trabalhado ao lado de Paul Rivet (desde 1928) no 

Musée d’Ethnographie du Trocadero e logo a seguir no Musée de l’Homme293, GHR 

começou a programar o Musée National des Arts et Traditions Populaires (ATP)294.  

Tendo sido responsável pela programação deste museu desde a constituição da sua 

colecção até à sua instalação num edifício construído de raiz, o ATP acabou por ser o 

mais longo projecto profissional da vida de GHR.295  

No edifício em que o museu dos ATP foi instalado provisoriamente (durante 35 

anos!), GHR, conjuntamente com uma reduzida equipa, desenvolveu um longuíssimo 

ciclo de exposições temporárias que, ao mesmo tempo que alimentaram uma politica 

de incorporação da Colecção dos ATP, constituíram verdadeiros palcos de ensaio 

museográfico para as ulterioriores exposições de referência do museu: a das galerias 

públicas e a da galeria de estudo. 

Em 1950, num relatório dirigido ao Presidente do Conselho Económico Francês, 

Rivière defendia: «[...] La fonction spécifique d’un musée, c’est d’exposer, c’est de 

                                                           
292 «[…] sa réflexion sur le musée se nourrit de ce qu'il voit et suit dans le monde entier […]»IN.: 
Jean-Claude Duclos, De l'écomusée au musée de société, Junho 2001, IN.: www.musee-dauphinois.fr 
 - rubrique «Espace ressources». 
293 «En 1937, à l'occasion de l'installation du Musée de l'Homme - issu, à Paris, de l'ancien Musée 
d'ethnographie du Trocadéro -, dirigé par Paul Rivet, son assistant, Georges Henri Rivière y réalise le 
musée national des arts et traditions populaires. Tout en participant à la naissance d’une ethnologie de 
la France, Rivière va contribuer au développement de l'assise scientifique des musées régionaux et 
locaux.» IN.: Jean-Claude Duclos, De l'écomusée au musée de sociéte ́, Junho 2001, IN.: www.musee-
dauphinois.fr - rubrique «Espace resources». 

294 O musée national des arts et traditions populaires teve na sua origem numa divisão da colecção 
europeia do Musée du Tocadéro. Desta divisão, começou por resultar, em Maio de 1937, a criação do 
departamento de Artes e Tradições Populares, para o qual Riviére foi nomeado Conservador e a criação 
do Musée de l’Homme. 
Encerrado em 2001, o ATP renascerá, em Marseille, no futuro Musée des Civilizations de l’Europe et 
de la Méditerranée (data prevista de abertura,: 2010). VID.: www.musee-atp.fr 
295 Embora o edifício do musée des arts et traditions populaires tenha começado a ser projectado pelo 
arquitecto Jean Dubuisson em 1955 (a partir do programa concebido por GHR), só em 1969 é que esse 
edifício começou a ser construído, no Jardin d’Aclimatation. GHR foi um incansável defensor desse 
projecto museológico, desde a criação do museu, em 1937, até à sua inauguração, em 1972 (data em 
que Rivière já se reformara). 

http://www.musee-dauphinois.fr/
http://www.musee-atp.fr/
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montrer ses richesses avec un certain art, une certaine technique, c’est une langage qui 

a ses lois, qui est particulièrement efficace, qui s’emploie de plus en plus. En résumé 

ce que nous souhaitons, ce n’est pas un bâtiment solennel et somptuaire; nous 

n’ambitionnons pas les colonnes de marbre, les domes; c’est un bâtiment simple, 

pratique, fonctionnel, flexible, comme disent les achictectes actuellement, dont les 

dispositions, la structure permettent des transformations au gré des programmes 

(notamment cloisons mobiles qui offrent toutes possibilités d’augmenter ou diminuer 

les volumes). Nous voyons ce batiment d’une conception moderne, avec des étages 

bas, des lieux de consultation, d’audition.».296 

 

Georges-Henri Rivère na Fundação Calouste Gulbenkian 

Pelo menos ao longo de um período de seis anos, entre 1958 e 1963, Georges-Henri 

Rivière desenvolveu uma colaboração directa com a FCG. 

Segundo relatou JAP, Georges-Henri Rivière começou a colaborar no processo de 

programação do MCG a partir de Setembro de 1958. 

«Em Setembro de 1958 [GHR] esteve em Lisboa, a convite da Fundação, [...] para o 

efeito de com ele se discutirem as bases do programa do museu, e logo nessa primeira 

visita se verificou quanto a sua colaboração podia ser útil.».297 

Nesse mesmo ano, os arquitectos Sommer Ribeiro e Jorge Sotto Mayor «tiveram 

oportunidade de visitar em Paris o novo edifício da UNESCO e de examinar os novos 

projectos dos museus do Havre e de Paris (Artes e Tradições Populares).».298 

Segundo Ana Tostões, na sua passagem por Paris, estes dois arquitectos «contactam 

com Georges-Henri Rivière»299, tendo mesmo «certamente [sido] acompanhados por 

Georges-Henri Rivière.».300 

                                                           
296 G.H.R., IN.: Rapport à Mr. Étienne May [Presidente do Conseil Économique], Junho 1950. 
Relatório relativo à programação dos atp. IN: Martine Segalen, Vie d’um musée: 1937-2005, Paris: 
Stock, 2005, pág. 95. 
297 IN.: José de Azeredo Perdigão , I Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 3.ª PARTE – “A obra 
realizada em Portugal, país da sede, e os princípios que a têm orientado“, Capítulo 4.º - “Artes”, 5.º - 
“Museu da Fundação”: pág. 126. 
298 IN.: Luís de Guimarães Lobato, Relatório de actividade de Novembro de 1956 a Junho de 1958, 2 
de Junho de 1958 Citado IN.:  a.(2006): CD-ROM: CATÁLOGO: Capitulo 2: «O processo. 1956-
1958»: pág. 14. 
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A 24 de Janeiro de 1959, estava concluído o «Programa das instalações da sede e 

Museu da Fundação Calouste Gulbenkian», que serviria de base para a elaboração das 

propostas de estudo e concepção geral dos edifícios da sede e do museu da FCG, no 

âmbito do concurso que envoleveu três equipas de arquitectos convidados pela FCG. 

Num documento intitulado «Apontamento ao Programa das instalações da Sede e do 

Museu da Fundação Calouste Gulbenkian», com a mesma data do que a última versão 

do «Programa» (24 de Janeiro de 1959), o director do Serviço de Projectos e Obras 

descreveu a participação de GHR no trabalho que conduziu à conclusão do  

«Programa»: «11. O Director Geral da Comissão Internacional dos Museus da 

U.N.E.S.C.O. – I.C.O.M. – Senhor Georges Henri Rivière, apreciou e discutiu 

pormenorizadamente as bases da programação do Museu, confirmando a justeza dos 

critérios seguidos, como aliás referiu ao Exmo. Senhor Presidente, tendo apenas 

aconselhado, dentro do seu ponto de vista, alguns acertos museográficos de pormenor. 

12. Os resultados das duas visitas referidas301 foram extremamente profícuos, 

devendo destacar-se a do Director Geral do I.C.O.M. pela clareza e objectividade das 

suas apreciações e dos conceitos apresentados em relação à programação do 

Museu.».302 

Rivière, que tinha uma longa prática de trabalho directo com vários museus e que no 

ICOM contactava com numerosos profissionais, aconselhou os programadores dos 

edifícios da sede e do museu da FCG a visitarem museus internacionais, 

nomeadadamente «museus italianos» cuja museografia fora recentemente 

renovada303, e «museus ingleses, para aspectos técnicos específicos»: «14. Para 

                                                                                                                                                                      
299 IN: TOSTÕES (2006 b.): pág. 61. 
300 IN.: TOSTÕES (2006 a.): CD-ROM: CATÁLOGO: Capitulo 2: «O processo. 1956-1958»: pág. 14. 
Tendo em conta a data do «Relatório de actividade de Novembro de 1956 a Junho de 1958, 2 de Junho 
de 1958» , sabemos que os arquitectos Sommer Ribeiro e Jorge Sotto Mayor viagaram a Paris antes de 
Junho desse ano. Pode ter sido na sequência desse primeiro contacto directo entre os dois arquitectos 
do SPO e o museólogo francês, que este último veio a ser convidado para colaborar com a FCG como 
consultor do processo de programação do museu desta Fundação sediada em Lisboa. 

301 Luís Guimarães Lobato refere-se também à visita feita pelo arquitecto William Allen à FCG. 
302 IN.: S.P.O. – Luís de Guimarães Lobato, Apontamento – Programa das instalações da sede e 
Museu da Fundação Calouste Gulbenkian,  24 de Janeiro de 1959, pág. 5. 
A referência à intervenção do museólogo consultor da FCG surge nos pontos 11.,12. e 14. deste 
documento. 
303 Rivière devia estar a referir-se aos projectos de Franco Albini nos três museus de Génova: no 
Museo del Tesoro di san Lorenzo (1952-56), no Palazzo Bianco (em curso desde 1950, e finalizada em 
1962); e no Palazzo Rosso (em curso desde 1952, e finalizada em 1962). VID.: 
www.fondazionefrancoalbini.com  

http://www.fondazionefrancoalbini.com/
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melhor esclarecimento dos conhecimentos gerais e de pormenor, que não se adquirem 

apenas por estudo bibliográfico, e intervenção conscienciosa nas fases de trabalho que 

se vão seguir, é aconselhável que sejam realizadas, em breve, as indispensáveis visitas 

aos novos museus italianos, para estudo das concepções de museografia que neles se 

renovaram, e a Inglaterra para estudo de aspectos técnicos específicos. 

Prevê-se que os técnicos, que estudaram a programação, realizem uma viagem de 

estudo aos museus europeus, de acordo com o programa que foi aconselhado pelo 

Director Geral da I.C.O.M., que considerou indispensável a realização do conjunto 

das visitas previstas.».304 

Em Abril de 1963, o engenheiro Hipólito Raposo (SPO) visitaria a National Gallery 

of Art e o Victoria & Albert Museum.305 

Neste «Apontamento» ao «Programa» datado de 29 de Janeiro de 1959, surge 

explicitada a equipa responsável pela criação do «Programa», sendo especificada a 

participação da Conservadora Maria José de Mendonça, dos arquitectos Jorge Sotto 

Mayor e José Sommer Ribeiro e do engenheiro João Vaz Raposo: 

«16. Os estudos e a elaboração pormenorizada do programa da organização da 

colecção Gulbenkian, para a sua apresentação no museu com as respectivas 

concepções museográficas, foram efectuados pela Conservadora do Museu Nacional 

de Arte Antiga, Dra. D. Maria José de Mendonça, de início integrada no serviço para 

a construção da Sede e do Museu e a partir de 1957 na sua qualidade de dirigente dos 

Serviços de Belas Artes e Museu. 

17. Na elaboração pormenorizada do programa que se apresenta, trabalharam os 

arquitectos Jorge Sotto Mayor e José França Ribeiro que estudaram a orgânica e a 

estrutura das instalações dos Serviços Administrativos, da Biblioteca, dos Auditórios 

e do Museu. Coube ao arquitecto França Ribeiro o estudo da programação do Museu, 

no que tecnicamente lhe compete efectuar, colaborando com a Dra. Maria José de 

Mendonça. 

O engenheiro João Vaz Raposo prestou a sua colaboração técnica a todos os estudos 

da programação na medida em que lhe foi possível actuar, por lhe ter cabido a 

                                                           
304 IN.: S.P.O. – Luís de Guimarães Lobato, Apontamento – Programa das instalações da sede e 
Museu da Fundação Calouste Gulbenkian,  24 de Janeiro de 1959, pág. 6. 
305Sobre esta viagem VID.: Eng. Guimarães Lobato, Correspondência enviada a William Allen,  10 de 
Abril de 1963. VID.: citação nesta dissertação: PARTE II: 6.5., pág. 182. 
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organização e a efectivação das remessas das obras de arte de Paris para Lisboa, bem 

como o estudo técnico do seu depósito no Palácio de Oeiras.».306 

Em Junho de 1958 estavam ainda em curso as obras de adaptação do palácio da FCG: 

«Estão em curso trabalhos indispensáveis de conservação corrente do Palácio Pombal 

em Oeiras. Aproveitou-se esta oportunidade para se proceder a uma desinfecção total 

de todas as madeiras e a uma desinfestação geral do Palácio. Estudam-se actualmente 

os dispositivos necessários para armazenar no Palácio Pombal a colecção de objectos 

de arte que virá de Paris.».307 

A 31 de Março de 1959 o Conselho de Administração da FCG deliberou a formação 

definitiva das equipas de arquitectos a concurso.308 

Entre Abril e Dezembro de 1959, nos nove meses em que as três equipas de 

arquitectos realizaram os estudos de concepção dos edifícios da sede e do museu da 

Fundação Calouste Gulbenkian, GHR e os outros três consultores estrangeiros 

convidados deslocaram-se a Lisboa, para acompanharem o processo de realização dos 

trabalhos dos arquitectos a concurso.309 

Foi no contexto dessas viagens de trabalho a Lisboa que Leslie Martin (a 5 de 

Agosto), Franco Albini (a 8 de Agosto), e William Allen (em Novembro). 
                                                           
306 IN.: S.P.O. – Luís de Guimarães Lobato, Apontamento – Programa das instalações da sede e 
Museu da Fundação Calouste Gulbenkian,  24 de Janeiro de 1959, pp. 7-8. 
Adquirido em 1958, este Palácio «custou 6.288 contos. Incluindo jardins e terrenos adjacentes, com a 
área aproximada, a coberta e a descoberta, de cinco mil metros quadrados e seis hectares, 
respectivamente». IN.: José de Azeredo Perdigão, Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G.,  3.ª PARTE 
– “A obra realizada em Portugal, pais da sede, e os princípios que a têm orientado”, Capitulo 9.º - “As 
instalações da Fundação em Portugal”: pág. 193 e pág. 196. VID. também PERDIGÃO (1961), 
Relatório do Presidente, “Anexos contabilísticos”, Anexo 6 – “ O património em 31 de Dezembro de 
1959”:  nota c), sem n.º pág. [pág. 283]. 
No «[I] Relatório do Presidente», relativo ao período de 1956 a 1959, referem-se os montantes gastos 
com a transferência da colecção para Lisboa (Oeiras) nesse período: «Guarda, embalagem, seguro, e 
transporte de Inglaterra e França para Lisboa, das colecções de arte – 10 634 contos». IN.: José de 
Azeredo Perdigão, “Anexos contabilísticos. Anexo 3: Despesas gerais durante o período decorrido de 
20 de Julho de 1956 a 31 de Dezembro de 1959”, Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, s/pág. 
[pág. 277]. 

307 IN.: S.P.O. – Luís Guimarães Lobato (Ass.), Serviço de Projectos e Obras. Relatório de 
Actividades de Novembro de 1956 a Junho de 1958, 2 de Junho de 1958, pp. 4-5. 
308 VID.: TOSTÕES (2006 b.): pág. 83. 
Entre Janeiro de 1958 e Outubro de 1969, o Serviço de Projectos e Obras e outros serviços da FCG 
ficariam instalados num conjunto de edifícios temporários. Adaptaram-se edifícios que tinham servido 
na Feira Popular e construíram-se outros ao mesmo tempo que foi feita uma limpeza geral do parque, a 
que se seguiu um primeiro projecto de ordenação dos jardins pelo arquitecto paisagista Gonçalo 
Ribeiro Telles. VID.: TOSTÕES (2006 b.): pág. 58. 
309 VID.: TOSTÕES (2006 a.): pág. 28. 
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apresentaram conferências públicas, nas instalações provisórias da FCG (à 

Palhavã).310 

A 30 de Janeiro de 1960 as equipas a concurso entregam as maquetas que completam 

os trabalhos entregues a 15 desse mês311, a que se seguiu a fase de avaliação desses 

projectos.312 

Análise de cinco relatórios da autoria de Georges-Henri Rivière enquanto 

consultor da FCG 

Os relatórios de Rivière são documentos de consultoria têm como principal objectivo 

informar uma prática, obedecendo a uma estrutura que torna claro esse objectivo. 

Nestes relatorios cada assunto a tratar surge inserido numa grelha temática 

previamente apresentada. E cada tema é abordado através de um texto objectivo, 

descritivo, sintético.  

Os cinco relatórios que aqui analisarei foram elaborados entre Março de 1960 e 

Março de 1963, correspondendo ao período do processo de programação que se 

iniciou com a avaliação das propostas dos edifícios da sede e do museu apresentadas 

no concurso promovido pela FCG, e que terminou antes do início da construção do 

edifício. 

Todas as informações relatadas –a definição das áreas e a iluminação dos espaços da 

exposição permanente; a distribuição do acervo nesse espaço; as funções, áreas e 

localização dos vários serviços do museu, etc. - documentam o processo de 

                                                           
310 VID.: VID.: TOSTÕES (2006 a.): CD-ROM: CATÁLOGO: Capitulo 3: «Do programa e do 
concurso. 1959 e a arquitectura dos anos 50»: pág. 14 e TOSTÕES (2006 b.): pp. 84-85 e pág. 257, 
notas 45 e 46. 
311 VID.: TOSTÕES (2006 b.): pág. 85. 
312O primeiro ponto anotado na Acta da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 15 de 
Março de 1960, tem como título: «I. Assuntos da Sede. A – Arte 1) “Maquettes” e planos da Sede e 
Museu a construir no Parque de Santa Gertrudes. Cito: «Todos os Administradores tomaram 
conhecimento das “maquettes” e planos apresentados pelos três grupos de arquitectos encarregados do 
estudo do ante-projecto da sede e do museu da Fundação, tendo-se reconhecido que a única coisa que 
agora havia a fazer era aguardar os relatórios dos arquitectos consultores da Administração. Na 
verdade, não se podem tomar decisões sobre o andamento deste empreendimento antes de se receberem 
os relatórios, mas, dada a grande urgência do assunto, acordou-se em que essas decisões sejam logo 
que isso seja possível, independentemente de uma reunião plenária do Conselho de Administração.». 
IN.: Extractos da Acta n.º63, da Reunião da Comissão Delegada realizada no dia 15 de Março de 
1960, 6 Abril de 1960. Documento enviado pelo Secretário do Conselho de Administração ao S.P.O., 
pág. 2. 
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programação museológica que foi permitindo que fosse sendo desenhado o projecto 

arquitectónico, passando de estudo de concepção geral a anteprojecto, e daí a projecto 

final. 

O primeiro relatório de GHR diz respeito à fase de avaliação das três propostas de 

«concepção geral dos edifícios da sede e do museu» e ao início da revisão do 

«Programa das instalações da sede e do Museu da Fundação Calouste Gulbenkian»,  

tendo esta revisão como base a proposta arquitectónica da equipa que sairia vencedora 

do concurso. 
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3.1.Rapport sur les 3 études de conception du musée de la Fondation Calouste 

Gulbenkian et sur la suite à donner a ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 

mars 1960313 

 

O museólogo consultor convidado da FCG, começa por identificar os dois objectivos 

do seu relatório: «Les autorités de la Fondation Calouste Gulbenkian ont daigné me 

demander de procéder, à Lisbonne même, à l’examen critique des aspects 

muséographiques des “études de conception générale” que viennent de lui présenter 

trois groupes d’architectes portugais, au sujet de l’ensemble d’édifices que se destine 

la Fondation»314 e de, em parceria com Franco Albini, avançar «[…] des questions 

concrètes que nous posait la mise en valeur des objets du musée.».315 

Contextualiza o relatório no âmbito específico em que o mesmo foi realizado: este 

documento foi criado a pedido da FCG e na fase de avaliação dos três projectos de 

concepção geral dos edifícios do museu e sede. E identifica a equipa responsável pelo 

trabalho de programação do museu e pelo apoio dado na realização deste relatório. 

A encabeçar essa equipa estava Maria José de Mendonça, que o museólogo identifica 

como «Conservateur en chef du Musée»316 numa colaboração estreita com a equipa 

do Serviço de Projectos e Obras (SPO), coordenado pelo Engenheiro Luís de 

Guimarães Lobato: «J’ai trouvé en la personne de M. Luiz LOBATO, Directeur du 

Service des projets et des oeuvres un guide éclairé et bienveillant. Ses collaborateurs 

                                                           
313 Relatório assinado e datado. 22 páginas. 
Tal como acontecerá com os textos dos restantes quarto relatórios de GHR, aqui analisados, cito parte 
do texto do primeiro relatório en francês (língua original do relatório), e outra parte em português 
(tradução da minha responsabilidade). 
Os sublinhados que surgem nas passagens de texto que constituem citações do relatório de GHR são da 
responsabilidade de GHR. 
Ana Tostões refere este relatório em: TOSTÕES (2006 a.): nota 29: pág. 43; e TOSTÕES (2006 b.), Os 
Edifícios (2006): Nota 73: pág. 259.  
314 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, pág. 1. 
315 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, pág. 1. 
316 Na verdade, Maria José de Mendonça era conservadora efectiva do MNAA, e nunca foi 
Conservadora do MCG. Em Março de 1960, data deste relatório, MJM coordenava o «Serviço de 
Belas-Artes e Museu» da FCG. 
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M. Jorge SOTTO MAYOR, João VAZ RAPOSO et José Sommer RIBEIRO m’ont 

donné une aide confraternelle.».317 

Rivière atribui o enorme agrado que sentiu ao desenvolver este seu trabalho de 

consultoria  - que, segundo afirma, as suas condições de saúde e o seu pouco tempo 

disponível poderiam ter tornado «penible» - sobretudo devido ao facto de ter podido 

contar com uma equipa de trabalho na FCG, destacando em mais de uma ocasião o 

profissionalismo de Maria José Mendonça: «Je le dois avant tout au Conservateur en 

chef du Musée, Mlle Maria José de MENDONÇA. Son esprit logique, son érudition 

étendue, sa sensibilité, sa gentillesse ont favorisé mes efforts.».318 

E explicita que as «sugestões» sobre a exposição permanente, apresentadas na 

segunda parte deste relatório, resultaram das reflexões que pôde ter, durante a sua 

estada em Lisboa, sobretudo com Maria José de Mendonça: «Les échanges de vues 

auxquels j’ai pu procéder durant mon séjour, les réflexions qui l’ont suivi me 

permettent de présenter à ce sujet, quant au musée, les suggestions qu’on va lire. Je le 

fais dans la plus grande modestie, le meilleur de ce que j’avance revenant à Mlle de 

Mendonça et à son remarquable effort préparatoire.».319 

As propostas relativamente aos aspectos museográficos apresentadas neste primeiro 

relatório de Rivière resultaram também das conversas tidas com o arquitecto Franco 

Albini, outro dos consultores permanentes da FCG, que como Rivière esteve em 

Lisboa nesses cinco dias de Março de 1960: «Mon excellent ami, M.Franco ALBINI 

était celui des deux architectes conseillers avec lequel je me suis trouvé en contact 

pendant mon séjour. En présence des questions concrètes que nous posait la mise en 

                                                           
317 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, pág. 1. 
318 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, pág. 1. 
319 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, pág. 13. 
Na segunda parte deste relatório, Rivière voltará a afirmar que as sugestões sobre a exposição 
permanente apresentadas (ponto V.) são suas e de Maria José de Mendonça. VID.: G. H. Rivière (11-
15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la Fondation Calouste 
Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 1960, pág. 15. 
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valeur des objets de musée, il m’a manifesté, une fois de plus, sa technicité rechaussée 

d’inspiration créatrice.».320 

Por fim, Rivière refere os valiosos pontos de vista fornecidos por José de Azeredo 

Perdigão: «Le Président lui-même m’a ménagé de précieux échanges de vues.».321 

Penso que a formalidade de Rivière ao nomear [três] dos membros do Conselho de 

Administração da Fundação – José de Azeredo Perdigão, Ferrer Correia e K. L. 

Essayan – agradecendo-lhes a hospitalidade, pode indicar que este foi de facto o 

primeiro relatório escrito por GHR para a FCG. 

Este relatório foi estruturado em duas partes: «La première partie de mon rapport 

traitera successivement des études des trois groupes d’architectes et des conclusions 

que j’en ai tirées. Je présenterai en deuxième partie mes modestes suggestions sur les 

suites à donner à ces travaux.».322 

Na primeira parte do relatório GHR faz um «exame critico dos aspectos 

museográficos» dos três anteprojectos dos edifícios da sede e do museu. 

Esse «exame critico dos aspectos museográficos» foi feito com base em três 

elementos: «(…) Les moyens d’examen critique ont été : 

a. les documents du programme exceptionnellement remarquable et détaillé qui 

m’ont été remis;  

b. les plans et maquettes des projets exposées dans l’atelier de programmation; 

c. les commentaires que les experts m’ont donnés de ces divers matériaux.»323 

Esta primeira parte do relatório intitula-se «Études de conception», e está organizada 

em quatro pontos. Os três primeiros pontos correspondem à avaliação de cada um dos 

projectos arquitectónicos a concurso.  

                                                           
320 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, pág. 1. 
321 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, pág. 2. 
322 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, pág. 2. 
323 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, pág. 2. 
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Cada um destes três projectos é analisado segundo uma grelha de sete parâmetros: 

a. «Utilisation du site» 

b.  «Le musée dans son complexe architectural» 

c. «Accès» 

d. «Distribution intérieure» 

e. «Analyse comparative» 

f. «Appréciation générale» 

g. «Analyse technique» 

No quarto ponto, Rivière tece uma conclusão geral, indicando o projecto que preferiu: 

«[...] En dépit de leurs qualités, les projets B et C ne me paraissent pas perfectibles et 

je conseille de les écarter. 

J’estime par contre que le projet A est à retenir. Cela, essentiellement, pour les raisons 

suivantes: 

a) l’articulation fondamentale en est beaucoup la plus satisfaisante; 

b) les calmes lignes s’en inscrivent le mieux dans le paysage 

c) il offre une grande marge de perfectibilité, en d’autres termes : il donne les 

bases d’un avant projet remanié, faisant pleinement face aux besoins.»324 

A segunda parte do relatório intitula-se «Suggestions pour la mise au point du 

Programme et du projet retenu» e foi organizada em oito temas (I a VIII): 

I. «Bibliothèque» 

II. «Structuration des divers organes du musée» 

III. «Conditionnement de l’atmosphère» 

IV. «Conditionnement de l’éclairage» 

V. «Galeries de l’exposition permanente» 

VI. «Galerie d’expositions temporaires» 

VII. «Service d’éducation» 

                                                           
324 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, pág. 1. 
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VIII. «Réserves de collection» 

No ponto «IV. Conditionnement de l’éclairage», Rivière lembra que a organização 

dos agrupamentos de peças  foi definida de acordo com o critério da conservação. 

«On verra que dans le plan remanié que nous avons esquissé en V, Mlle de Mendonça 

et moi, pour les galeries du musée, nous avons tenu compte – comme le faisait 

d’ailleurs, en fait, le programme d’origines – à grouper les ‘exhibits’ par catégories 

définies selon leur plus ou moins grande sensibilité à la lumière naturelle et 

artificielle.»325 

A forma como descreve a orientação que deverá ser dada aos arquitectos 

relativamente aos modos de iluminação das peças é de uma clareza tal que parece que 

estamos a visualizá-la e o rigor com que é diferenciada a iluminação de objectos, 

consoante a sua tipologia, permite adivinhar aqui a directa intervenção da 

Conservadora MJM:  «J’émets le vœu qu’on demande à l’architecte de bien 

différencier les réseaux de l’éclairage électrique d’ambiance de ceux des éclairages 

par unités. Ces derniers, selon moi, devraient pouvoir se commander d’un seul coup 

par grands ensembles, l’attitude étant laissée de les moduler au préalable par unités. 

Les rayons du soleil ne devraient jamais pénétrer dans les salles. Là ou la lumière 

naturelle est admise, largement ou non, la possibilité devrait toujours être donnée de 

la modérer selon les besoins. 

L’intérêt est attiré sur l’opportunité que la lumière artificielle s’agissant d’objets à 

trois dimensions, ne produise pas d’effets trop contrastés. Comme dans les meilleurs 

cas de la lumière du jour, l’éclairage artificielle des sculptures doit mettre en valeur 

les reliefs, mais par degrés, comme l’estampe.».326 

Quer a atmosfera, quer a iluminação artificial e natural – a serem convenientemente 

programadas – devem ser consideradas  sob o ângulo da conservação dos objectos. O 

                                                           
325 «Dans sa claire conception, le programme porte qu’un avant projet, puis un projet succèderont à 
l’étude de conception retenue. Ces étapes successives, fort opportunément, laissent la possibilités 
d’améliorer le projet, et par la même occasion, divers détails de la programmation.» IN.: G. H. Rivière 
(11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la Fondation Calouste 
Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 1960, pág.13 
326 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «IV. Conditionnement de l’eclairage», pp. 14-15. 
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mesmo se passando com a iluminação artificial das reservas, problema que prevê ser 

de mais fácil resolução.327 

Demorar-me-ei agora no ponto V. da segunda parte deste relatório de Março de 1960, 

intitulado «Galeries de l’exposition permanente». 

Este ponto é introduzido com a seguinte indicação: «Nous avons été amenés, Mlle de 

Mendonça et moi, à envisager un certain remaniement de cette partie du 

programme.».328 Estamos, portanto, perante um documento que introduziu aspectos 

de reprogramação, de reformulação do «Programa» de Janeiro de 1959.  

A reflexão sobre as galerias de exposição permanente foi estruturada em seis pontos:  

1. Princípios;  

2. Selecção;  

3. Plano actualmente sugerido;  

4. Áreas;  

5. Rigidez - flexibilidade;  

6. Pôr em prática o programa de apresentação. 

1. «Princípios» 

a. «acentuar o carácter didáctico da exposição» 

«Pour y parvenir on se refusera à développer indiscrètement l’appareil documentaire. 

Pas de livre sur un mur. Les objets de la collection Gulbenkian sont assez beaux pour 

parler d’eux-mêmes. 

                                                           
327 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «III. Conditionnement de l’atmosphère» e «IV. Conditionnement de l’éclairage», pp.14-15. 
328 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «V. Galeries de l’exposition permanente», pág. 15. 
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Compte tenu des divisions géographiques restant nécessaires, plus d’importance est 

donnée au critère chronologique. Ce dernier, somme tout, est le plus propre à éclairer 

l’histoire de l’art.».329 

b. «evocar sobretudo o clima original da colecção»330 

«Témoignage, parmi tant d’autres, de sa largueur d’esprit, le Fondateur n’avait 

spécifié aucune exigence. 

Il est hors de question, assurément, de revenir sur la décision d’éviter les 

reconstitutions écologiques. Mais une présentation plus chronologique, du fait qu’elle 

rapproche davantage les genres, atténue l’ambiance classique du musée d’art, dans 

lequel les divisions fondamentales le plus souvent, sont celles des arts plastiques 

(peinture, sculpture, dessins) d’une part, et des arts appliqués d’autre part.  

En d’autre termes, l’ambiance d’une collection privée sera davantage évoquée.».331 

Esta passagem do relatório parece indicar que houve um momento da programação do 

museu da FCG em que se colocou a hipótese da sua exposição permanente ser 

organizada, parcial ou totalmente, segundo «reconstituições ecológicas»332. Imagino 

que este conceito, bem caro ao etnólogo-museólogo GHR, teria no contexto desta 

Colecção de arte uma relação directa com aquilo que tinham sido os 

agrupamentos/por divisões do palacete da Av. d’Iéna realizados pelo antigo 

proprietário desta Colecção. 

Se está «fora de questão» seguir essa opção,  ainda para mais quando o próprio 

Coleccionador não a desejou a ponto de deixar essa orientação, a verdade é que a 

adopção de um critério que aproxime peças cronologicamente próximas – ainda que 

                                                           
329 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «V. Galeries de l’exposition permanente», pág. 15. 
330 No original: «Evoquer davantage le climat originel de la collection». 
331 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «V. Galeries de l’exposition permanente», pág. 16. 
332 «Les “unités écologiques” ce sont des ensembles présentent tous les objets d’un lieu particulier, tels 
qu’ils étaient dans leur contexte naturel (le bateau de Berck, l’atelier d’un tourneur sur bois, une forge 
du Queyras, un intérieur de Brasse Bretagne...). 
Leur reconstituition dans le musée a nécessité un rigoureux travail scientifique de repérage, 
démontage-remontage des oeuvres, contrairement aux évocations nostalgiques et folkloriques 
présentées dans d’autres instituitions muséales à l’époque.». IN.: www.musee-atp.fr - Musée National 
des Arts et Traditions Populaires – Centre d’Ethnologie Française: Histoire. 

http://www.musee-atp.fr/
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de tipologias diferentes – permite uma montagem que «evoca o ambiente de uma 

colecção privada», e não tanto o «ambiente clássico de um museu de arte». 

c. «ter em conta, para os agrupamentos previstos, a maior ou menor 

reacção dos objectos à luz natural ou artificial» 

Rivière torna a insistir no imperativo da conservação dos objectos e introduz a 

questão da rotatividade de alguns núcleos: «Sans trop entrer dans le détail des choses, 

précisons que, dans le cas des ‘exhibits’ les plus sensibles à la lumière, nous avons 

introduit autant que possible le principe de la rotation.»333 

d. «Admitido o imperativo da conservação física, dar preferência à luz 

natural, reforçada em caso de necessidade por luz artificial 

Rien ne vaut la lumière du jour pour la peinture. Dans les limites du raisonnable, une 

communication avec le paysage extérieur est souhaitable.»334 

2. «Selecção»335 

A escolha do acervo da exposição permanente é da responsabilidade do Conservador. 

Este deve aconselhar-se com outros especialistas. Rivière elogia o trabalho adoptado 

por MJM: «Le Conservateur envisage de mettre au point ses choix à l’aide de conseils 

des meilleurs experts. Je ne puis que souligner l’intérêt de cette méthode.»336 

Rivière faz o ponto da situação relativamente à selecção do acervo, aconselhando o 

pedido de consultadoria especializada: «Le nécessaire a été déjà fait en ce qui 

concerne les porcelaines de Chine. […] Un des plus grands experts du monde est 

attendu pour le secteur d’Islam. 

                                                           
333 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «V. Galeries de l’exposition permanente», pág. 16 
334 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960,  «V. Galeries de l’exposition permanente», pág. 16. 
335 No original: «Choix».  
336 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «V. Galeries de l’exposition permanente», pág. 16. 
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Les séquences suivantes me paraissent d’importance particulière pour la consultation 

d’experts: miniatures du Moyen Age, sculpture des diverses périodes, notamment 

d’origine française, meubles et objets d’art français du 18e s., Guardi, Corot.»337 

3. «Plano presentemente sugerido 

«Nous avons affecté de l’indice LN les groupes dans lesquels les objets sont moins 

sujets à s’altérer à la lumière; en d’autres termes les groupes pour lesquels la lumière 

naturelle peut être librement admise, étant donné que des rehauts de lumière 

artificielle peuvent y être utiles. 

Nous avons affecté de l’indice LNC les groupes dans lesquels les objets sont 

davantage sujets à s’altérer à la lumière; en d’autres termes les groupes pour lesquels 

la lumière naturelle doit être sévèrement contrôlée.»338 

Os objectos foram divididos em dois grupos tendo em conta a sua menor ou maior 

vulnerabilidade em relação à luz natural. 

a. «Subdivisões fundamentais 

Les trois subdivisions fondamentales du programme ont été affirmées: Antiquités, 

Orient, Occident. 

Il en résulterait dans le projet une structuration, accentuée à proportion, des 

principales zones de repos.» 

 b. «Antiquités 

  a’ Relief assyrien (LN) 

  b’ Sculpture égyptienne (EN) 

  c’ Numismatique grecque (LN) 

 c. Orient 

                                                           
337 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «V. Galeries de l’exposition permanente», pág.17. 
338 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «V. Galeries de l’exposition permanente», pág. 17. 
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L’idée d’aller de l’ouest à l’est a été généralisée. Il en résulte l’échange de 

l’Asie mineure et de l’Iran. La chronologie sera renforcée à l’intérieur des 

parties.  

  a’ Islam (LNC) 

  ………….. 

- Asie Mineur, moins les manuscrits enluminés, en commençant par les 

céramiques les plus anciennes et les lampes de mosquée, ces dernières 

à contre -lumière. Présence disséminée de tapis et des tissus, 

déterminant le choix de l’indice. 

- Art du Livre. Confrontation de manuscrits enluminés d’Asie mineure 

et d’Iran. 

- Perse et assimilés. Faiences, tissus, céramique, etc. 

b’ Chine et Japon(LN) 

  …………………….. 

Objets des périodes récentes. La géographie va de pair avec la 

chronologie. 

 d. Occident 

  Système chronologique accusé. 

    - Moyen Age et Renaissance 

a’ Ivoires et manuscrits du Moyen Age. Vierge sculptée du XIVe s. 

(LNC)339 

  b’ Peintures et sculptures du M.A. et de la Renaissance (LNC) 

                                                           
339 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «V. Galeries de l’exposition permanente», pág. 18. 
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c’ Tapisseries, sculptures, objets d’art, dessins, reliures de la 

Renaissance ; subdivisions principales géographiques à l’intérieur 

desquelles le religieux et le profane sont distingués. (LNC) 

d’ Zone secondaire de repos, décorée de peintures, meubles et objets 

d’art, dans l’ambiance de l’environnement, d’intérêt secondaire.(LN)  

    - XVII et XVIIIe s. 

a’ Grands maîtres hollandais du XVIIe s. (LN)  

b’ 17e siècle français: peinture et sculpture. Marqué au début par le 

grande sculpture de Puget.(LN) 

c’ 18e siècle français: peinture et sculpture. (LN) 

 

d’ 18e siècle français: mobilier, tapisseries, objets d’art, orfèvrerie, 

pastels, dessins, reliures ; effort pour grouper successivement les styles 

Régence, Louis XV, transition Louis XV – Louis XVI (LNC) 

e’ Final de l’art français du XVIIIe s. constitué par les deux grandes 

sculptures de Houdon; Apollon (un peu en retrait), Diane (très en 

vedette) (LN) 

f’  L’Italie et Angleterre. Peinture (LN) 

g’ Zone secondaire de repos, décorée de meubles et objets d’art 

d’intérêt secondaire, dans l’ambiance du 18e s. (LNC) 

    - XIX et XXe s. 

a’ Meubles et objets d’art de l’Empire, dessins alternés de Proud’hon 

(LNC)  

  b’ Meubles et objets d’art de la Restauration (LNC) 

c’ Peintures de Turner (LN) 



  159  

d’ Arts plastiques français du 19e s. Marqué au début par la grande 

statue de Carpeaux. Ordre sensiblement chronologique, de Corot aux 

grands impressionnistes. Marqué en conclusion par les Bourgeois de 

Callais, de Rodin. (LN) 

e’ Objets d’art nouveau: objets d’art de Lalique, reliures de maîtres 

divers. Le dernier objet d’art exposé serait l’une des belles grilles 

d’ascenseur de la demeure de l’avenue d’Iéna. De façon générale, cet 

ensemble serait particulièrement évocateur de la demeure du 

Fondateur, en relation avec l’impulsion qu’il a donné aux arts de son 

époque. Présentation ultime de tout le circuit, la grille n’en serait que 

plus évocatrice.».340 

Da leitura deste ponto V.3 da segunda parte deste relatório podemos concluir que: 

• Em Março de 1960, Georges-Henri Rivière e Maria José Mendonça previam 

que a exposição permanente do MCG se organizasse em três partes: 

Antiguidade Pré-clássica e Clássica; Oriente; e Europa. 

Como sabemos, na programação definitiva ela viria a organizar-se não em 

três, mas em dois amplos circuitos, em que o primeiro integra as 

«Antiguidades [Pré-Clássica e Clássica]» e o «Oriente» (Turquia (Arménia), 

Próximo Oriente, Médio Oriente e Extremo Oriente), e o segundo toda a arte 

da «Europa»; 

• É o critério da conservação que governa os agrupamentos de objectos: três 

grupos nas «Antiguidades»; dois no «Oriente» e catorze grupos no 

«Ocidente»: um total de dezanove agrupamentos de objectos. 

Tendo em conta o que viria a ser a programação definitiva, considerem-se os 

seguintes aspectos:  

• Os três agrupamentos de objectos da «primeira parte» eram menos 

diversificados (sobretudo o da colecção de arte grega que aqui apenas integra 

a numismática);  

                                                           
340 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «V. Galeries de l’exposition permanente», pág. 20. 
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• No «Oriente», no agrupamento que respeita ao «Islão», há uma clara 

orientação geográfica, que se perderá na programação definitiva; 

• Não está previsto um agrupamento de arte arménia (futuro EP N5 montado na 

grande galeria do EP N4); 

• Relativamente ao agrupamento de objectos da «China e do Japão» previa-se 

que estivessem também expostos objectos de um período recente. (De facto, 

entre 1969 e 1999, esteve exposto, em permanência, um numeroso conjunto de 

estampas japonesas do século XIX); 

• No que respeita à «terceira parte» da exposição permanente, os catorze 

agrupamentos previstos sofrerão uma forte reprogramação. Mesmo que o 

número de núcleos a serem criados não se afaste muito deste número 

inicialmente previsto (vão ser dez núcleos), neste relatorio apenas existe uma 

correspondência forte com três dos núcleos definitivos; 

• A clareza que aqui é defendida através de uma divisão em três grandes 

períodos cronológicos vai perder-se na programação definitiva.  

• Este Relatório também testemunha a minúcia a que se obrigaram os dois 

museólogos ao escolherem, em vários casos, as peças exactas dos grupos de 

objectos («’exhibits’»). Para algumas delas, é mesmo apontado o modo como 

serão dispostas no espaço (refiram-se os casos do Apolo e da Diana de 

Houdon341, ou o das lâmpadas de mesquita Sírias). 

• Outro aspecto a reter é o que respeita às zonas de descanso. São previstas duas 

«zonas de repouso», situadas entre o primeiro e o segundo «agrupamentos», e 

o segundo e o terceiro «agrupamentos». Quanto ao modo como se previa que 

viessem a ser museografadas, são pensadas como constituindo também elas 

ambientes, ainda que «secundários» - sugestão que veio a ser posta de parte na 

programação final do museu. 

4. «Áreas»342 

Referindo o carácter mais fragmentário das artes plásticas e aplicadas, relativamente à 

«programação de origem», Rivière alerta para a necessária rotatividade das peças 

                                                           
341 As duas esculturas de Houdon seriam três meses mais tarde, em Junho de 1960, tema central de um 
artigo de Louis Réau, publicado na revista da FCG. VID.: Louis Reau, “La Diane et L’Apolon de 
Houdon à la Fondation Calouste Gulbenkian”, Colóquio Artes e Letras, 1.ª Série, n.º 9,  Junho de 1960, 
pp. 1-9. 
342 No original: «Surfaces». 
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mais frágeis deste acervo, a menos que se proceda a um aumento das superfícies 

previstas num dos documentos gráficos («document graphique n.º60»343).  

Lembro que nesta fase inicial o projecto do Grupo A previa que as galerias de 

exposição permanente do MCG se desenvolvessem em dois pisos344. 

5. «Rigidez – flexibilidade» 

Neste ponto, Rivière refere-se à distribuição da iluminação zenital nas três partes do 

museu: na Antiguidade e no Oriente ela seria dispensável (na proposta do Grupo A 

em avaliação, estas duas primeiras «partes» do museu ocupariam o primeiro piso), no 

Ocidente seria «indispensável» (o que estaria facilitado pois esta «terceira parte do 

museu» ocuparia todo o piso superior). 

Como sabemos, esta questão da programação inicial foi totalmente abandonada. Não 

chegaria a existir qualquer zona de iluminação zenital no MCG. 

6. «Pôr em pratica/passar a obra o programa de exposição»345 

Rivière lista um conjunto de competências exigidas ao arquitecto que, cumprindo a 

programação, vier a ser responsável pela efectivação - «la mise en œuvre» - da 

                                                           
343 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «V. Galeries de l’exposition permanente», pág. 20. 
344 Num documento de programação, datado de 13 de Janeiro de 1957, intitulado Memoradum sobre 
a localização da sede e do Museu da Fundação Calouste Gulbenkian (AFCG, policopiado, 8 págs.), e 
assinado por Luís Guimarães Lobato (o engenheiro que coordenava o Serviço de Projecto e Obra), 
surge a seguinte indicação relativa ao programa das instalações: «[...] Com excepção da edificação 
destinada aos serviços da Fundação que poderá desenvolver-se em altura, as restantes instalações, 
incluindo o museu, deverão desenvolver-se em superfície. Com efeito, o museu Gulbenkian não 
deverá desenvolver-se por mais de dois pisos abertos ao público podendo admitir-se, quando muito, 
a área reservada a serviços complementares num piso em meia cave. O mesmo acontecendo à 
biblioteca e auditórios.». IN.: Memorando sobre a localização das instalações da sede e do museu da 
F.C.G., 13 Janeiro de 1957, pág. 3. 
Neste documento são apresentadas as vantagens e os inconvenientes de três hipóteses de terrenos para 
localização das instalações da sede e do museu. No ponto 5 do Memorando, em que é feita uma 
ponderação sobre a localização no terreno do antigo matadouro [junto à Avenida Fontes Pereira de 
Melo, e ao Hotel Aviz], e em que se apresentam conclusões em relações ao estudo de «várias soluções 
de ocupação do terreno [...]. Tratam-se apenas de esbocetos preliminares de verificação de 
possibilidades de instalação dos edifícios» IN.: Memorando sobre a localização das instalações da 
sede e do museu da F.C.G., 13 Janeiro de 1957, pág. 4. 
Surge de novo a insistência de que o museu deve «desenvolver-se em superfície», podendo a sede 
crescer até aos «doze pisos»: «[...[a melhor disposição parece dever corresponder ao desenvolvimento 
da construção do museu em superfície, com frente para a Avenida Fontes Pereira de Melo, colocando o 
edifício dos serviços com frente para a praça José Fontana, desenvolvido em altura cerca de 12 pisos. 
Os auditórios e restantes instalações seriam localizados entre o museu e o edifício da sede.». IN.: 
Memorando sobre a localização das instalações da sede e do museu da F.C.G., 13 Janeiro de 1957, 
pág. 4. 
345 No original: «Mise en œuvre du programme de présentation». 
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exposição permanente. Por considerar que essas tarefas exigem um arquitecto 

especializado, aconselha a Fundação a encontrar um. Mas o experiente museólogo 

acautela que não será fácil encontrá-lo, devido à singularidade deste «museu-piloto»: 

«Las mise en œuvre de la présentation sur les bases remaniés de cette partie de la 

programmation exige de l’architecte, pour la conception des volumes intérieurs, les 

matériaux des cloisons, le choix et traitement des matériaux de surface, les procédés 

et le matériel de l’éclairage, la conception et l’implantation des vitrines et autres 

éléments du mobilier de présentation, le style de disposition des objets, etc., une 

expérience telle que’elle ne saurait être acquise, je le crois profondément, au rythme 

de réalisation envisagé. 

Je suggère qu’à ce niveau là, également, selon une formule dont le libellé m’échappe, 

un architecte éprouvé dans ces domaines soit appelé à intervenir de très près. Je n’en 

connais pas beaucoup en Europe, qui soient à la hauteur des besoins de ce musée-

pilote.».346 

Reforço que o experiente museólogo GHR afirma que do ponto de vista do espaço 

arquitectónico («a concepção dos volumes interiores») e dos materiais (quer os de 

revestimento do edifício quer os do equipamento museográfico), o Museu da FCG é 

um «museu-piloto». 

Relativamente à «Galeria de Exposições Temporárias» do museu (Ponto VI.), Rivière 

aconselha a utilização de luz zenital - sugestão que, como já sabemos, era possível ser 

feita no âmbito do anteprojecto do Grupo A avaliado neste relatório.  

Em relação aos «Serviços Administrativos e Técnicos» (Ponto VII.) apenas 

recomenda que se evite a construção de «murs porteurs», para facilitar a sua futura 

programação.  

GHR felicita a introdução de um «Serviço de Educação» (Ponto VIII.): «entre temps 

dans le programme», e recomenda que a sua localização seja próxima das galerias do 

museu. A este último propósito, Rivière acrescenta que «une telle situation 

correspondait, s’agissant des méthodes d’accueil des groupes culturels, aux 

                                                           
346 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «V. Galeries de l’exposition permanente», pág. 21. 
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recommandations du stage consacré par l’UNESCO aux musées et à l’éducation, tenu 

à Rio en 1958.».347 

O espaço exvlusivo do «Serviço educativo» viria a ser ignorado na projecto definitivo 

dos arquitectos vencedores. Nunca chegaram a ser criados espaços específicos para o 

trabalho directo de serviço educativo com os visitantes. 

Quanto às «reservas de colecções» (Ponto IX.), Rivière prevê um aumento das áreas 

das Reservas. 

Numa breve «conclusão geral», depois de defender uma «personalização» da 

Biblioteca que deverá situar-se nas proximidades dos serviços do museu - 

preocupação que regista como ausente em qualquer um dos três projectos348- Rivière 

alerta para a importância de uma clarificação da estruturação dos diversos órgãos do 

museu – a exposição permanente e temporária, o serviço educativo, os serviços 

administrativos e técnicos, e as reservas – devendo evitar-se a sua dispersão.349 

Sugere ainda que as questões ligadas ao ar condicionado e à iluminação sejam 

tratadas depois de consultados especialistas.350 

Termino a leitura deste documento reforçando o que no ponto V. b. é designado por 

«evocação do clima original da colecção.» 

Se compararmos a posição de MJM no seu primeiro relatório (Dezembro de 1956) e o 

teor deste ponto V.b. do primeiro relatório de GHR, rapidamente concluímos que 

houve uma reavaliação do conselho inicialmente avançado pela Conservadora do 

MNAA, mesmo que este relatório apenas permita pensar que os programadores 

adivinhavam a possibilidade de num mesmo núcleo agrupar as «artes plásticas» 

(pintura, escultura e desenho) e as «artes aplicadas». 

                                                           
347 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «V. Galeries de l’exposition permanente», pág. 22. 
348 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «I. Bibliothèque», pág. 13. 
349 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «II. Structuration des divers organes du musée», pág. 14. 
350 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, «III. Conditionnement de l’éclairage», pág. 14. 
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GHR clarifica que perante a escolha oferecida pela inexistência de qualquer exigência 

especificada pelo Fundador, não serão seguidas «reconstituições ecológicas». Como 

acima defendi, penso que Rivière se referia, neste caso concreto, a unidades/núcleos 

expositivos que mimetizassem os que Gulbenkian organizara na sua casa parisiense. 

Este ponto está na génese da forte variante ao programa de 1957-59 de MJM, 

determinando a existência do núcleo «10. Artes Decorativas (Séc. XVIII) França» na 

programação definitiva da exposição permanente. 

Neste primeiro relatório, GHR, com a colaboração de MJM, ao avançar com dados de 

programação pensados com base na proposta de concepção geral dos edifícios que 

viria a ser a  proposta vencedora, elaborou já um documento de orientação da fase de 

preparação do anteprojecto. Aliás, o título dado por GHR a este relatório indica esse 

duplo propósito. 

Elaborado num momento em que já existia documentação de programação do Museu 

muito rigorosa e detalhada, mas em que do espaço arquitectónico do museu apenas 

existiam formulações gráficas, Rivière destaca o facto do projecto da equipa 

Athouguia/Pessoa/Cid potencializar um bom projecto. Segundo o museólogo francês, 

no projecto do Grupo A: «L’expression plastique est d’une grand sobriété. La sérénité 

en répond aux demandes de cette partie du programme. Il s’en faudrait de peu, je 

pense, pour lui donner cette touche d’animation qui reste désirable. Les conditions 

d’un bon projet sont réalisées ou en puissance.».351 

Data de 20 de Março de 1960 o «Relatório de Apreciação dos três estudos de ante-

projecto da construção da sede e do museu», assinado por  Leslie Martin, Franco 

Albini, Carlos Chambers Ramos, Francisco Keil do Amaral, Maria José de 

Mendonça, e Luís de Guimarães Lobato.352 

Os autores deste relatório, relativamente à proposta da Equipa A, entre muitas outras 

apreciações feitas, consideraram que o esquema funcional do museu era um tanto 

sumário nas apresentação das soluções museográficas.353 

                                                           
351 IN.: G. H. Rivière (11-15 Março 1960), Rapport sur les 3 études de conception du musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian et sur la suite à donner à ces travaux, Lisbonne – Paris, 11-15 mars 
1960, pág. 5. 
352 VID.: TOSTÕES (2006 b.): Nota 41 na pág. 257. 
353 VID.: TOSTÕES (2006 b.): pág. 105. 
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Na Acta da reunião  da Comissão Delegada do Conselho de Administração realizada 

no dia 25 de Março de 1960, no ponto «VII. - Sede e Museu da Fundação», alínea 21) 

dava-se conta da posição tomada relativamente aos «Anteprojectos». Assim: 

«Na sequência do que se tratara na reunião da Comissão Delegada de 22 de Março 

corrente (Acta n.º 142) o Senhor Presidente disse, em sua opinião, é da maior 

urgência escolher o anteprojecto que servirá de base à elaboração do projecto das 

instalações definitivas da Fundação, não só por ser isso do maior interesse para a 

instituição, como também porque se afigura justo não protelar a natural expectativa 

dos nove arquitectos autores dos três anteprojectos. 

Tendo estas considerações merecido a aprovação dos outros Senhores 

Administradores, o Senhor Presidente propôs, de harmonia com o parecer dos 

Arquitectos Consultores, que se escolhesse o anteprojecto n.º1, que estes 

consideraram o melhor estudado, assim como o mais económico. Entendeu-se que a 

circunstancia de este anteprojecto ser o mais modesto sob o ponto de vista 

arquitectónico não era razão para não o preferir, pois ficou esclarecido com os 

Consultores que não havia dificuldade em o enriquecer sob aquele aspecto, tanto mais 

que a previsão do seu custo assegura ampla margem financeira para isso. [...] Nestes 

termos, ficou tomada, em princípio, a deliberação de escolher o anteprojecto n.º1, 

resolução esta que se deverá comunicar aos Senhores Administradores ausentes, com 

o pedido de sobre ela se pronunciarem.».354 

Seis meses mais tarde, em Setembro de 1960, Maria José de Mendonça apresentou a 

sua demissão da FCG. E o «Serviço de Belas Artes e Museu» foi subdividido em 

«Serviço de Belas Artes» e «Serviço de Museu». 

Maria Teresa Gomes Ferreira, como conservadora-chefe, passou a liderar a equipa de 

três outras conservadoras do Serviço de Museu. 

                                                           
354 IN.: Extractos da Acta n.º143, da Reunião da Comissão Delegada realizada no dia 25 de Março de 
1960, 6 Abril de 1960. pp. 2-3. 
Tal como ficara previsto na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 15 de Março, a 
decisão da aprovação do anteprojecto deveria ser tomada «logo que isso fosse possível, 
independentemente de uma reunião plenária do Conselho de Administração». IN.: Extractos da Acta 
n.º63, da Reunião da Comissão Delegada realizada no dia 15 de Março de 1960, 6 Abril de 1960. 
Documento enviado pelo Secretário do Conselho de Administração ao SPO, pág. 2. 
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Entretanto, a partir do momento em que toda a colecção passou a estar em Oeiras 

(final de 1960), a preocupação da conservação física da Colecção levou a que um 

«trabalho de rotina» do Serviço de Museu consistisse na verificação de todas as suas 

espécies. Verificava-se quer a sua existência, quer o seu estado de conservação 

material. O objectivo era proceder à conservação e ao restauro, se necessário, de todas 

as peças da Colecção antes da abertura do museu.355 

Em 1961, JAP apresentou uma síntese sobre o contributo dado, em1960, por GHR à 

programação do Museu: «[...] [Georges-Henri Rivière] voltou a Lisboa, em Março de 

1960, agora para dar parecer já sobre o anteprojecto que, entretanto, havia sido 

preparado. 

Com esta nova visita do Director do I.C.O.M. ficou esclarecida toda a sistemática da 

programação do museu e bem assim revisto todo o conceito museográfico da 

apresentação das obras de arte. Determinou-se também a natureza da luz a empregar 

na iluminação dos diversos agrupamentos das obras que constituem a colecção. 

Nestes trabalhos tomaram parte, não só Georges Rivière e os técnicos dos nossos 

Serviços de Belas-Artes e Museu e de Projectos e Obras, mas também os nossos 

consultores nacionais e estrangeiros, para os principais problemas relativos à 

elaboração do projecto do conjunto das instalações definitivas da Fundação, os 

                                                           
355 No período anterior à inundação do Palácio Pombal, em Novembro de 1967, foram numerosas as 
peças restauradas, quer por técnicos nacionais - como foi o caso dos têxteis restaurados na «Oficina 
para o Tratamento de Tapeçarias do Instituto José de Figueiredo» dirigida por MJM e Maria José 
Taxinha -, quer por empresas estrangeiras especializadas, que se deslocaram a Oeiras.  

Cite-se como exemplo, para o triénio 1963-1965, o caso do «tratamento» das «trinta e quatro espécies 
de mobiliário» e da «limpeza» «de alguns objectos de cerâmica e peças de escultura» pela firma 
parisiense «Maison André». IN.: José de Azeredo Perdigão, III relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 
s/data, 3.ª PARTE - “A Obra Realizada em Portugal”, Capitulo 2.º - Arte. 2º. – MUSEU – Colecção 
Calouste Gulbenkian”, pág. 90. 

«No que se  refere à colecção de têxteis, procedeu-se, no triénio [1963-1965], a seis desinfestações 
completas, tendo sido tratadas e restauradas sessenta e oito espécies.» IN.: José de Azeredo Perdigão, 
III relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., s/data, 3.ª PARTE - “A Obra Realizada em Portugal, 
Capitulo 2.º - Arte,  2º. – MUSEU – Colecção Calouste Gulbenkian”, pág. 90. 
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professores Sir Leslie Martin, de Cambridge, Franco Albini, de Milão, Carlos Ramos, 

do Porto, e o arquitecto Keil do Amaral.».356 

Neste relatório. o Presidente do Concelho de Administração da FCG  explicitou a 

alteração introduzida na «secção de arte europeia»: «Da análise crítica do anteprojecto 

e do programa que lhe serviu de base e da revisão integral do conceito museográfico 

da apresentação da colecção, que então foram efectuadas, resultou, por um lado, o 

desenvolvimento de aspectos do programa que até aí só haviam sido sumariamente 

indicados e, por outro, a conveniência de introduzir nas suas linhas gerais, alterações 

destinadas a dar-lhes mais equilíbrio, designadamente na distribuição dos objectos 

que formam a secção de arte europeia, tornando menos rígida a separação entre artes 

plásticas e ornamentais.».357 

A 31 de Julho de 1961 foi entregue na câmara Municipal de Lisboa o «Projecto de 

Licenciamento dos edifícios da sede e do museu da FCG.».358 

Esta «Memória Descritiva do Projecto de Licenciamento» constitui uma síntese sobre 

o processo em que os três arquitectos estiveram envolvidos desde 1959 até ao 

momento em que este documento foi por eles elaborado. O documento está datado de 

15 de Julho de 1961.359 

Já aqui tive oportunidade de citar este documento, mas agora, antecipando a leitura de 

um segundo relatório elaborado por GHR, interessa-me destacar desta «Memória 

Descritiva» o que nela se refere directamente às galerias de exposição do museu e 

caracterizar a representação da figura do Coleccionador-Fundador feita neste 

                                                           
356 IN.: José de Azeredo Perdigão, Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, 3.ª PARTE – “A 
obra realizada em Portugal, pais da sede, e os princípios que a têm orientado“, Capítulo 4.º - “Artes”, 
5.º - “Museu da Fundação”: pág. 126. 
357 IN.: José de Azeredo Perdigão, Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, 3.ª PARTE – “A 
obra realizada em Portugal, pais da sede, e os princípios que a têm orientado“, Capítulo 4.º - “Artes”, 
5.º - “Museu da Fundação”: pág. 126 
358 VID.: TOSTÕES (2006 b.): pág. 116. 
359 Alberto Pessoa, Pedro Cid, Ruy Athouguia, Memória Descritiva do Projecto de Licenciamento – 
15 de Julho de 1961. AFCG. Não consultei este documento. Servi-me da citação feita IN.: TOSTÕES 
(2006 a.): CD-ROM: CATÁLOGO: capítulo 5 – “Do projecto à obra, 1961-1969. 1961”: pp. 2-6 e 
Nota 3. 
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documento oficial, assinado pelos três arquitectos autores360 dos edifícos da sede e do 

museu da FCG.  

«A concepção arquitectónica do conjunto da Sede e Museu da Fundação resultou, 

para além do cumprimento das condições do programa, da atenta interpretação do 

sentido humano e do carácter predominantemente cultural da instituição, a par da sua 

integração no meio natural do Parque, numa homenagem ao espírito contemplativo do 

Fundador da Instituição. [...]»361 

Tal como, em Janeiro de 1957, tinha aconselhado o Engenheiro Luís Guimarães 

Lobato e a sua equipa do GEO, o museu veio a «desenvolver-se em superfície»362: «A 

distribuição dos volumes de construção obedeceu fundamentalmente a uma procura 

de horizontalidade, que deixasse ler para além das construções, e em todas as 

direcções, a continuidade do espaço verde. O parque condicionou também a 

organização dos espaços interiores, que se procuraram valorizar em relação à zona 

verde que os envolve. Salienta-se aqui a posição das salas de reunião e de 

conferências (congressos), da nave de exposições temporárias e o tratamento espacial 

do Museu, da Biblioteca, francamente aberto a Sul, com larga visão sobre o parque. 

[...] Na concepção do partido geral procurou-se, através da posição central da nave de 

exposições temporárias, a integração do Museu no todo orgânico do complexo 

cultural. 

As galerias de exposição permanente do Museu desenvolvem-se num único piso, 

definindo um esquema de visita contínuo, mas permitindo, simultaneamente, o acesso 

directo a cada uma das principais divisões: a da arte oriental e a da arte do ocidente. 

Teve-se todavia em vista a criação de ambientes diversificados, com um permanente 

sentido de escala humana, acentuado por uma sucessão de contactos com o exterior, 

quer para o parque, quer para os pátios ajardinados. [...].».363Assim, na sequência do 

                                                           
360 Alberto Pessoa, Pedro Cid e Ruy Athouguia são recorrentemente referidos na documentação de 
programação por «arquitectos autores». 
361 IN.: TOSTÕES (2006 a.), CD-ROM: CATÁLOGO, Capitulo 5 – “Do projecto à obra, 1961-1969. 
1962”: pág. 1 e nota 1. 
362 IN.: Luís Guimarães Lobato – Grupo de Trabalho para o estudo das futuras instalações do Museu e 
da Sede da Fundação Calouste Gulbenkian, Memorando sobre a localização das instalações da sede e 
do museu da F.C.G., 13 Janeiro de 1957, pág. 2. 
VID.: nesta dissertação, PARTE II: 2.1., pág. 94. 
363 IN.: Alberto Pessoa, Pedro Cid, Ruy Athouguia, Memória Descritiva do Projecto de 
Licenciamento, 15 de Julho de 1961. Não consultei este documento. Servi-me da citação feita por Ana 
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que fora o conselho registado por Rivière no seu primeiro relatório, passou a haver 

um piso único para a galeria de exposição permanente.  

Relativamente à organização da exposição permanente, ela obedece a duas grandes 

divisões, e não já a três. Os dois circuitos em que ela se fixará, o da «arte oriental» e o 

da «arte europeia», estão definitivamente delineados. 

No texto, escrito pelos «arquitectos autores», defende-se que da relação entre espaço 

interior e espaço exterior resulta a criação de «ambientes» diversificados no interior 

do museu, e que os  volumes e distribuição dos edifícios determinarão a concepção do 

Parque. Segue-se a descrição geral dos materiais de construção dos edifícios da sede e 

do museu, numa leitura da plasticidade da arquitectura: «A expressão plástica do 

conjunto das edificações reflecte com naturalidade uma grande simplicidade 

estrutural, que lhe confere, apesar da diversa finalidade dos elementos que a 

compõem, a necessária unidade de expressão arquitectónica. 

As estruturas, claramente evidenciadas, fortes e de robusta expressão, não são 

revestidas, sendo o betão armado deixado aparente, numa cuidada execução, 

revelando em toda a sua pujança a verdade estrutural do conjunto. 

As paredes exteriores, sempre resolvidas em largos painéis de formas puras 

integrados na estrutura de betão armado são, na sua maior parte, de granito rosado. 

Espera-se da diferenciação de coloridos e de texturas assim obtidas um contraste 

expressivo, e uma patine nobre com o decorrer do tempo. Prevê-se que as caixilharias 

correspondam à dignidade do edifício, podendo ser empregado o bronze. Os restantes 

                                                                                                                                                                      
Tostões IN.: TOSTÕES (2006 a.), CD-ROM: CATÁLOGO, Capitulo 5 – “Do projecto à obra, 1961-
1969. 1961”: pág. 6. 
A concepção do Parque foi determinada pelo partido de distribuição dos volumes construídos. Esses 
volumes integram-se na mancha verde geral, mantendo-se desta forma uma continuidade entre os 
espaços interiores e os espaços e perspectivas a criar no exterior. 

O Parque desempenha importantes funções de protecção nomeadamente: protecção de vistas 
desagradáveis, que comprometem os edifícios e o ambiente e perspectivas do Parque; protecção do 
vento, em especial do vento estival do quadrante Norte; protecção dos ruídos. 

O arranjo do Parque assenta numa concepção naturalista com pleno sentido actual [1961]. Um traçado, 
baseado nos contrastes: Árvore – Clareira e Sombra – Luz, é procura constante no projecto. [...]».IN.: 
Alberto Pessoa, Pedro Cid, Ruy Athouguia, Memória Descritiva do Projecto de Licenciamento, 15 de 
Julho de 1961. Não consultei este documento. Servi-me da citação feita por Ana Tostões IN.: 
TOSTÕES (2006 a.), CD-ROM: CATÁLOGO, Capitulo 5 – “Do projecto à obra, 1961-1969. 1961”: 
pág. 6. 
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elementos de enchimento, vidros, etc., completarão pela sua qualidade este conjunto 

que se pretende de serena e tranquila nobreza.»364 

Esta «memória descritiva» termina dando a voz ao encomendador, acentuando-se que 

esssa voz esteve presente no «Programa» a partir do qual foi elaborado o anteprojecto 

do edifício: «A solução do conjunto das instalações da Sede e Museu da Fundação 

Calouste Gulbenkian, agora apresentada, integra-se no espírito do programa elaborado 

de acordo com as directrizes que o Presidente tão bem resumiu: 

Procuramos que o conjunto dos edifícios a erigir seja uma obra da nossa época, ao 

mesmo tempo funcional e monumental, mas capaz de, pela sua dignidade, harmonia 

de proporções e simplicidade de linhas, se impor a certas predilecções por uma 

arquitectura de duvidosa expressão artística e, portanto, de muito limitada garantia de 

sobrevivência. 

Pretendemos ainda, que o edifício que vai ser levantado represente no coração da 

cidade de Lisboa, uma homenagem à memória de Calouste Gulbenkian e em cujas 

linhas arquitectónicas se adivinhem os traços fundamentais do seu caractér – 

espiritualidade concentrada, força criadora e simplicidade de vida.»365 

Temos, então, neste documento de Julho de 1961, de novo testemunhado o desejo que  

JAP teve de fazer corresponder os projectos por si/Conselho de Administração 

validados áquilo que considerou serem o perfil, a personalidade, «os traços 

fundamentais do carácter» do Fundador. 

Nesse Verão de 1961, GHR esteve em Lisboa e fez sugestões de alteração do 

«design» do museu.366  

                                                           
364 IN.: Alberto Pessoa, Pedro Cid, Ruy Athouguia, Memória Descritiva do Projecto de 
Licenciamento, 15 de Julho de 1961. Não consultei este documento. Servi-me da citação feita por Ana 
Tostões IN.: TOSTÕES (2006 a.), CD-ROM: CATÁLOGO, Capitulo 5 – “Do projecto à obra, 1961-
1969. 1961”: pág. 5. 
365 IN.: Alberto Pessoa, Pedro Cid, Ruy Athouguia, Memória Descritiva do Projecto de 
Licenciamento, 15 de Julho de 1961. Não consultei este documento. Servi-me da citação feita por Ana 
Tostões IN.: TOSTÕES (2006 a.), CD-ROM: CATÁLOGO, Capitulo 5 – “Do projecto à obra, 1961-
1969. 1961”: pág. 6. 
366 Não sei de que alteração se tratou mas, segundo escreve Luís Guimarães Lobato ao arquitecto 
Franco Albini, essa alteração foi tida em consideração: «[...] The design of the Museum is now being 
changed in accordance with G. Rivière’s recommendations made last summer.». IN.: Luís Guimarães 
Lobato, [Correspondência do Engenheiro Guimarães Lobato ao Consultor Franco Albini] 23 Outubro 
1961, pág. 1. 
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A 7 de Novembro de 1961 a Conservadora-chefe do MCG, Maria Teresa Gomes 

Ferreira, elabora um relatório em que surge a seguinte referência: «Depois de 

montada a maquette do arranjo das obras de arte no futuro Museu Gulbenkian, de 

acordo com o último relatório enviado pelo Senhor Georges-Henri Rivière e de 

acordo com os elementos que haviam ficado no Serviço depois da saída da antiga 

Directora, verificou-se a necessidade de: 

1.º - Proceder a certos reajustamentos das áreas inicialmente definidas para abrigar as 

Colecções de arte. 

2.º - Estruturar, de forma tanto quanto possível definitiva, os agrupamentos de arte de 

modo a permitir a definição dos espaços para cada secção do futuro museu.».367 

Estaria MTGF a referir-se a um relatório de GHR escrito numa data posterior à saída 

de MJM da FCG, mas anterior a este documento de 7 de Dezembro de 1961? Não 

creio, pois existem, pelo menos, dois documentos que parecem provar que, entre 

Março de 1960 e Abril de 1962, GHR não escreveu qualquer relatório para a FCG. 

Refiro-me ao documento, também da responsabilidade da directora do Serviço de 

Museu, datado de 26 de Janeiro de 1962, cujo título parece deitar por terra aquela 

suspeita: «Aditamento aos relatórios de G. H. Rivière (paris, 11-15 de Março de 

1960) e da programação do Serviço do Museu (7 de Novembro de 1961)».368  

Um segundo documento que permite concluir que GHR não fez qualquer outro 

relatório entre o Relatório datado de 11 a 15 de Março de 1960 e Dezembro de 1961 é 

da autoria do Director do SPO e consiste numa lista de referências de documentos de 

programação produzidos entre 1959 e 11 de Setembro de 1962. Nesta lista, de GHR, 

relativamente ao período entre Março de 1960 e Dezembro de 1961, é apenas referido 

o relatório de 11 de Março de 1960.369 

                                                           
367 IN: Maria Teresa Gomes Ferreira, Apontamentos de museografia, 7 de Dezembro de 1961. Não 
consultei este documento. Servi-me da citação feita por Ana Tostões IN.:  TOSTÕES (2006 a.): CD-
ROM: CATÁLOGO: Capitulo 5: «Do projecto à obra. 1961-1969. 1961»: pág. 12 e Nota 23: pág. 16. 
368 Não consultei este documento. Ele é referido por TOSTÕES (2006 a.): CD-ROM: CATÁLOGO: 
Capitulo 5: «Do projecto à obra. 1961-1969. 1962»: pág. 14 - Nota 5. 
369 VID.: [Eng. Guimarães Lobato], [Programação do Museu: lista cronológica do trabalho realizado 
entre 1959 e 11 de Setembro de 1962], 31 Outubro 1962, pág. 2.. Este documento não está assinado. 
TOSTÕES (2006 a.): pág.  atribui-o a Luís Guimarães Lobato. 
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Em Novembro de 1961 William Allen - que foi consultor quer do edifício do museu 

quer do edifício da sede - visitou a Fundação370. 

Neste documento, o arquitecto inglês, valorizou o «lay-out» do museu, elogiando a 

capacidade do anteprojecto ao ir aceitando as sucessivas reformulações de 

programação, esclarecendo que, relativamente ao Museu, apenas lhe interessara 

mencionar questões puramente arquitectónicas: «The matters that I wish to mention 

here are purely architectural. 

From this point of view, the problem of the Museum has turned upon the important 

question of variability in background and ambiance and on the related problem of 

lighting. In short, it is a question of how to create, within a general system of 

structure, the very different volumes and space required by widely differing types of 

exhibit. In considering this question many types of lay-out and spatial arrangements 

have been worked out. [...] 

Each section of the Museum can have its special ambiance arising directly from the 

enclosure or openness of the lay-out, the qualities of the materials used in the 

surroundings walls and the way in wihich the natural or artificial lighting is used. 

[...] I stongly support any further study wich the architects may wish to make of the 

detailed aspects of lighting particular objects. I am convinced that, from this stage on, 

problems canot be solved merely by drawing. It will be necessary to make studies of 

lighting the objects themselves in relation to a setting. I understand that it is proposed 

to carry out such experiments at Oeiras and I feel sure that it is a necessary step.».371 

Em Dezembro de 1961 o «Projecto de Licenciamento dos edifícios da sede e do 

museu da FCG» foi aprovado pela CML372e viria a sofrer reprogramações, sobretudo 

                                                           
370 O relatório data de 13 de Abril de 1962 mas reporta a visita feita pelo arquitecto inglês em 
Novembro de 1961: «It is now about six months since I last visited the Foundation and had the pleasure 
of discussing the sheme with Sr. Lobato and the architects.» IN.: Leslie Martin, Report on the 
development of the Project for the headquarters and museum for the Gulbenkian Foundation, 13 Abril 
1962, pág. 1. 
371 IN.: William Allen, Report on the development of the Project for the headquarters and museum for 
the Gulbenkian Foundation, 13 Abril 1962, pág. 1. 
372 VID.: TOSTÕES (2006 a.): CD-ROM: CATÁLOGO: Capitulo 5: «Do projecto à obra. 1961-1969. 
1961»: pág. 14. 
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devido a uma reequação da iluminação natural das galerias de exposição permanente, 

no piso 3 do edifício do museu.373 

A 26 de Janeiro de 1962, Maria Teresa Gomes Ferreira escreveu um «Aditamento aos 

relatórios de G. H Rivière (Paris, 11-15 de Março de 1960) e da programação do 

Serviço de Museu (7 de Novembro de 1961)», documento já aqui referido.  Neste 

«Aditamento» deu conta do relatório elaborado por Garry Thompson, segundo o qual 

as peças de um museu «deverão ser agrupadas em três tipos de iluminação: 

«A) objectos insensíveis à luz (ex. metal e pedra) / luz solar, luz fluorescente de cerca 

de 6500ºK ou 4200ºK / raramente necessário exceder 300 lux, excepto para obter 

relevo especial; 

B) a maior parte dos objectos do Museu, incluindo pinturas a óleo e a têmpera / luz 

solar, luz tungsten, luz fluorescente de cerca de 4200ºK / não superior a 150 lux; 

C) objectos especialmente sensíveis (aguarelas, têxteis, tapeçarias, etc.) / de 

preferência candeeiros de filamento tungsten / não exceder 50 lux e ainda menos, se 

for possível.».374 

A 21 de Fevereiro realizou-se uma reunião da Comissão Delegada do Conselho de 

Administração de preparação para as reuniões com os consultores estrangeiros que se 

vieram a realizar em final de Março seguinte.375A 26 de Fevereiro de 1962, Luís 

Guimarães Lobato, escreve ao consultor Arquitecto William Allen contando-lhe: «It 

seems that the definitive design for the Museum has been achieved with enough 

flexibility of composition and concepts and that will allow now to proceed with the 

definitive approaches for the right solution of the three main designing problems: 

lighting, structures and air conditioning. 

At the same time, our curator, Mme. Gomes Ferreira, proceeded with the final studies 

of the different sections of the collection, in order to settle the museographic program, 

                                                           
373 VID.: TOSTÕES (2006 b.): pág. 119. 
374 IN.: Maria Teresa Gomes Ferreira, Conservadora-chefe, Aditamento aos relatórios de G. H. Rivière 
(Paris, 11-15 de Março 1960) e da programação do Serviço do Museu (7 de Novembro de 1961), 26 de 
Janeiro de 1962 (AFCG). Não consultei este documento. Servi-me da citação feita por Ana Tostões 
IN.: TOSTÕES (2006 a.): CD-ROM: CATÁLOGO: Capitulo 5: «Do projecto à obra. 1961-1969. 
1962»: pág. 2 e Nota 5. 
375 VID. TOSTÕES (2006 a.): CD-ROM: CATÀLOGO: capítulo 5 – “Do projecto à obra, 1961-1969. 
1962”: pág. 3 e Nota 7. 
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as recomended by Rivière. This work was based upon visits of experts which are still 

going on.». 376 

Numa carta escrita por Luís Guimarães Lobato a Sir Leslie Martin, datada de 17 de 

Março de 1962, o engenheiro informa o arquitecto de que: «The Museum has been 

completely redesigned and some real exhibition tests are going at the Palace of 

Oeiras. This will provide a good subject to discuss with you and Rivière on the policy 

to be followed for the Museums arrangements. [...] We have now to settle defiantly 

the question for natural lighting for the Museum.».377 Esta passagem da carta (dirigida 

pelo director do SPO a um dos consultores fixos da FCG) testemunha claramente o 

processo de trabalho tecido entre os programadores-consultores, os arquitectos 

autores da obra, e o próprio SPO. O Director do SPO, o engenheiro LGL, coordena 

esse processo. Reunindo com os consultores, com a Comissão Delegada do Conselho 

de Administração e com os arquitectos autores da obra, vai fazendo circular a 

informação debatida e as conclusões a que vão chegando.378 Cada nova alteração é 

comunicada, por relatório, ao Conselho de Administração-FCG, e por 

correspondência, aos consultores estrangeiros… preparando assim as reuniões 

seguintes.379 

Logo no início de 1962, no âmbito da discussão da questão da iluminação do museu – 

que entretanto ganhara uma nova contextualização ao nível da museografia 

internacional – os arquitectos autores da obra tinham revisto a iluminação do museu. 

Sobre questão, lê-se na Acta da reunião em que participam a 4 de Janeiro de 1962: 

«Admite-se ainda que a fachada sul do Museu até agora constituída por um grande 

                                                           
376 IN.: Luís Guimarães Lobato, [Correspondência entre o Engenheiro Guimarães Lobato e o 
Consultor William Allan], 26 Fevereiro 1962, pág. 1. 
377 Correspondência entre o engenheiro Lobato e o Consultor Leslie Martin], 17 de Março de 1962. 
Não consultei este documento. Servi-me da citação feita por Ana Tostões IN.: TOSTÕES (2006 a.): 
CD-ROM: CATÁLOGO: Capitulo 5: «Do projecto à obra. 1961-1969. 1962»: pág. 5 e Nota 14. 
378 A equipa está atenta a todas as informações que possam qualificar as decisões de programação e 
projecto. Como exemplo de testemunho desta postura cito uma nota que acompanhava a 
correspondência enviada por Luís de Guimarães Lobato aos arquitectos autores do Projecto: «Junto 
enviamos a V. Exª. s a cópia da tradução da revista “Conservation”, Vol.7, n.1, Fev., sobre “O 
comportamento, sob forte iluminação, dos painéis pintados sobre madeira” e cópia da programação do 
Museu (Sector de Arte Oriental) elaborado pelo Serviço de Museu em Agosto deste ano [...]”. IN.: Eng. 
Guimarães Lobato, [Correspondência do Engenheiro Guimarães Lobato aos arquitectos 7 Novembro 
1962, pág. 1. 
379 Esta passagem dá também conta dos estudos de iluminação, «real exhibition tests», que estavam a 
ser feitos no palácio da FCG, em Oeiras. 
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vão totalmente envidraçado possa ser substituída por um envidraçado descontínuo, 

sem que isso comprometa o desejado e permanente contacto visual com o Parque.».380 

Desde, pelo menos, Março de 1962 as peças da Colecção começaram a ser estudadas 

do ponto de vista da iluminação, aspecto museográfico fundamental, primeiro do que 

tudo do ponto de vista da conservação, numerosas vezes discutido e profundamente 

reavaliado. A proposta inicial de uma iluminação zenital viria a ser abandonada, em 

favor de uma iluminação natural (que foi sofrendo uma redução progressiva) e, 

sobretudo, de uma iluminação artificial. O desenho do projecto do edifício foi 

sofrendo alterações sucessivas de acordo com as reformulações da iluminação do 

Museu. 

A 6 de Abril de 1962, GHR está em Lisboa e participa numa reunião com o Eng. 

Guimarães Lobato , o Eng. J. Vaz Raposo, os arquitectos W. Allen, Pedro Cid e 

Alberto Pessoa e o Eng. Camacho Simões.381 A acta desta reunião dá conta da 

posição de GHR relativamente à questão da iluminação do museu: «[...] o Sr. Rivière 

afirmou ter agora uma opinião diferente daquela que perfilhava até à última reunião 

com os Arquitectos [autores do anteprojecto] e que, no tempo desde então decorrente, 

se tinha devidamente esclarecido, depois de estudado o recente relatório Thompson. 

Aquilo que o consultor da Fundação agora recomenda, e foi sublinhado nesta reunião, 

pode sistematizar-se da seguinte forma: 

1. Por questões de conservação da maioria dos objectos a expor, os níveis 

luminosos tecnicamente recomendáveis situam-se entre os 50 e os 300 Lux. 

Recorrendo à iluminação natural – e dado o gradiante desta – esses níveis 

luminosos só se conseguem com um “controle” eficaz, manual ou automático. 

2. Mesmo que tal controle fosse ideal, haveria sempre que recorrer a luz 

artificial, uma vez que, para certas épocas do ano, para certas orientações de 

fachada ou, simplesmente, a partir de certas horas do dia, seriam insuficientes 

os níveis luminosos obtidos no interior do Museu. 

                                                           
380 IN.: Acta da Reunião [entre os arquitectos Alberto Pessoa, Pedro Cid, Ruy Athouguia e SPO-?], 4 
de Janeiro de 1962. Não consultei este documento. Servi-me da citação feita por Ana Tostões IN.: 
TOSTÕES (2006), CD-ROM: Catálogo, Capitulo 5 – “Do projecto à obra, 1961-1969. 1962”: pág. 1 e 
Nota 1. 

381 VID.: Eng. Guimarães Lobato], Museu da Fundação Gulbenkian. Reunião com os Consultores Srs. 
Rivière e Arquitecto Allen realizada a 6 de Abril de 1962. Iluminação do Museu. 6 Abril de 1962. 
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3. A utilização da luz natural ao longo do máximo, ou mesmo de razoável 

período do dia, implica o recurso a grandes zonas envidraçadas e, logo, a uma 

sobrecarga no sistema de condicionamento de ar, por acréscimo de perdas. 

4. No entanto, e sempre que seja possível, é conveniente criar um ambiente de 

luz natural para apreciação de certas peças expostas, especialmente das 

pinturas primitiva e holandesa. 

5. Dado o exposto, parece aconselhável, em principio, a opção com base de toda 

a iluminação, da luz artificial assemelhada à luz diurna – que, não estando 

sujeita a variações, mantém sempre em valor os objectos expostos.  

A utilização da luz artificial, por outro lado, corresponde a uma economia no 

condicionamento do ar e, em certa medida, uma maior flexibilidade no arranjo 

museográfico.».382 

Esta acta dá também conta de que nesta reunião se procedeu a um «novo arranjo em 

planta, quer do piso do Museu, quer dos pisos dos serviços».383 

Desde, pelo menos, Julho de 1961 que «a planta do museu», isto é das galerias de 

exposição permanente, contava apenas com um piso384, contando os serviços do 

Museu com dois outros pisos.  

A referência a um «novo arranjo em planta» no Piso III, deverá estar relacionada com 

as alterações introduzidas em virtude de uma revisão dos tipos de iluminação a que 

poderiam sujeitar-se as peças a expor.  
                                                           
382 IN.: [Eng. Guimarães Lobato], Museu da Fundação Gulbenkian. Reunião com os Consultores Srs. 
Rivière e Arquitecto Allen realizada a 6 de Abril de 1962. Iluminação do Museu. 6 Abril de 1962, pp. 
1-2. 
Mesmo que tenha sido elaborado, as considerações sobre a questão da iluminação do museu tecidas por 
GHR e citadas por LGL na acta da reunião de 6 de Abril de 1962 são posteriores às que GHR possa ter 
feito nesse relatório (a que não tive acesso). 
Por sua vez, na lista datada de Outubro de 1962, esta acta é referida do seguinte modo: «6 Abril 1962 – 
Relatório da reunião sobre iluminação do Museu». VID: [Eng. Guimarães Lobato], [Programação do 
Museu: lista cronológica do trabalho realizado entre 1959 e 11 de Setembro de 1962], 31 Outubro 
1962, pág. 2. 
383 IN.: [Eng. Guimarães Lobato], Museu da Fundação Gulbenkian. Reunião com os Consultores Srs. 
Rivière e Arquitecto Allen realizada a 6 de Abril de 1962. Iluminação do Museu. 6 Abril de 1962, pág. 
2. 
384 Como já foi referido, essa sugestão fora dada por GHR no seu primeiro relatório (Março de 1960). 
E fora prontamente aceite pelo Conselho de Administração-JAP. Segundo consta na Acta n.º188, 
Reunião da Comissão Delegada do Conselho de Administração, datada de 4 de Janeiro de 1961 
(AFCG). Não consultei este documento. Servi-me da citação feita por Ana Tostões IN.: IN.: TOSTÕES 
(2006 a.): CD-ROM: CATÀLOGO: capítulo 5 – “Do projecto à obra, 1961-1969. 1961”: 1 e Nota 1. 

Foi já citada a passagem da Memória Descritiva do Projecto de Licenciamento dos edifícios da sede e 
do Museu da fundação Calouste Gulbenkian que prova a sua aceitação definitiva em Julho de 1961. 
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Na leitura dos quatro restantes relatórios de GHR a que tive acesso (três dos quais 

nunca foram divulgados), procuro identificar quer o que veio a ser assimilado pela 

programação definitiva, quer o que não foi considerado, como sendo significativo 

para o museu e que, portanto, não foi adoptado na programação definitiva. Elaborados 

já depois da saída de Maria José de Mendonça da FCG, estes relatórios  documentam 

a importância da participação de GHR na programação do Museu Calouste 

Gulbenkian, da qual resultou um processo de trabalho assente no diálogo entre os 

consultores fixos, os consultores pontuais (especialistas convidados para estudarem 

aspectos específicos), a equipa do Museu (a Conservadora-chefe Maria Teresa Gomes 

Ferreira  e  as restantes três Conservadoras), a equipa do SPO (o arquitecto Sommer 

Ribeiro e o Engenheiro A. Barreto e o engenheiro Luís Guimarães Lobato) e a equipa 

de arquitectos autores que iam interpretando as orientações da programação, 

expressando-o nos desenhos de projecto. Estes desenhos, por sua vez, foram sendo 

avaliados pelos programadores, desencadeando novas revisões.  

Também os arquitectos e o museólogo consultores do projecto se serviram de 

documentação gráfica para estudar o arranjo museográfico. Conhecem-se várias 

plantas anotadas.385 

Os relatórios elaborados por Georges Henri Rivière em 13 de Abril, 11 de Setembro 

(com revisão em Outubro) e 23 Novembro de 1962, e em 24 de Março de 1963, 

documentam o progressivo aprofundamento do estudo da exposição permanente e da 

natureza e articulação dos vários serviços do museu, e têm como objectivo aconselhar 

a programação definitiva do museu. 

Entre o primeiro e o segundo relatório de GHR386, o Serviço de Belas Artes e 

Museu/MJM procedeu a uma «revisão do programa da sede e Museu» de que resultou 

o documento «Programa estabelecido de acordo com a revisão de G. H. Rivière e 

                                                           
385VID.: «Estudo de programação do Museu. Planta. S/esc.. Grafite s/cópia em papel, 58x50cm. Ass., 
dat.: França Ribeiro, Janeiro 1961. AFCG, José Manuel Costa Alves.», IN.: TOSTÕES (2006 b.): 147; 
«Projecto de licenciamento. Planta do piso 3. Esc. 1:200. Fotocópia s/papel, 124x88cm. N/Ass., dat.: 
Julho 1961. AFCG, José Manuel Costa Alves.», IN.: TOSTÕES (2006 b.): 119; «Museu. Planta. Esc. 
1:100. Cópia em reprolar. 114x68cm. N/Ass., dat.: 21 Fevereiro 1962. AFCG, José Manuel Costa 
Alves.», IN.: TOSTÕES (2006 b.): 148. 
386 Não considerando agora o «Relatório do Sr. G.H. Rivière sobre a iluminação do Museu», referido 
IN.: [Eng. Guimarães Lobato], [Programação do Museu: lista cronológica do trabalho realizado entre 
1959 e 11 de Setembro de 1962],  31 Outubro 1962, pág. 1  - e a que eu não tive acesso. 
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MJM em 1960».387 Entretanto, uma reavaliação dos índices de luz a que os objectos 

das diferentes tipologias da Colecção podiam estar sujeitos, e a consultadoria recebida 

da parte de especialistas nas várias secções da Colecção do MCG, estiveram na base 

das várias  revisões que o programa do Museu sofreu entre Novembro de 1960 e 13 

de Abril de 1962388, data do segundo relatório de GHR que, seguidamente, analisarei.  

 

                                                           
387 Não consultei este documento que surge referido IN: [Eng. Guimarães Lobato], [Programação do 
Museu: lista cronológica do trabalho realizado entre 1959 e 11 de Setembro de 1962], 31 Outubro 
1962, pág. 1. 

388 VID: [Eng. Guimarães Lobato], [Programação do Museu: lista cronológica do trabalho realizado 
entre 1959 e 11 de Setembro de 1962], 31 Outubro 1962, pág. 1. Não tive acesso a este documento. 



  179  

3.2.Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Rapport du 13 Avril 1962, 

par Georges Henri RIVIÈRE, Directeur du Conseil International des 

Musées389 

Rivière começa por salientar o processo de trabalho que esteve na base deste seu 

relatório. Refere o trabalho desenvolvido pelo «Serviço de Projectos e Obras», pela 

equipa dos arquitectos (Pessoa-Cid-Atoughia) e pela equipa da Conservação do 

Museu, de que resultaram «bases sólidas» para a troca de pontos de vista («échanges 

de vue») entre os membros dessas três equipas e os consultores William Allen, Leslie 

Martin e ele próprio.390 

Este relatório foi estruturado em três partes: depois de tratar do «Aspecto geral» do 

museu (I PARTE391), Rivière refere-se a todos os «Serviços do museu» (II 

PARTE392) e finalmente às «Galerias publicas» (III Parte393). 

Em Abril de 1962  - lembro que entre este relatório e o que anteriormente foi aqui 

analisado medeia um período de dois anos e um mês - o projecto arquitectónico do 

museu apresentava já uma solução de organização em três pisos ou níveis. As galerias 

de exposição permanente ficaram confinadas a um único piso, o superior. 

A. «Primeira Parte: Aspecto Geral 

«Le système du Musée s’organise comme prévu sur 3 niveaux : niveaux 1 et 2, 

réservé aux organes semi-publics et aux services du Musée, niveau 3, réservé aux 

galeries.»394 

Elaborado num período em que o projecto arquitectónico ganhava «ossatura», este 

relatório documenta o momento em que se aprofundava o estudo da articulação dos 

vários serviços do museu. 

                                                           
389 Relatório assinado e datado. 15 páginas (incompleto). 
390 GHR não refere Franco Albini. 
391 IN.: G. H. Rivière (13 de Abril 1962), Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Rapport du 13 
Avril 1962, pág. 5. 
392 VID.: G. H. Rivière (13 de Abril 1962), Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Rapport du 
13 Avril 1962, pp. 6-15. 
393A fotocópia deste documento a que tive acesso estava incompleta. Faltava a terceira parte do 
Relatório: «Galeries Publiques». 
394 IN.: G. H. Rivière (13 de Abril 1962), Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Rapport du 13 
Avril 1962, pág. 5. 
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«Le projet s’est maintenu dans ses très grandes lignes. Mais l’ossature en a été mise 

au point ces dernières semaines, et de même l’articulation avec les systèmes de la 

Bibliothèque et des expositions temporaires de la Fondation.».395 

Rivière apresenta os Serviços do Museu divididos em três grandes grupos:  

B. «Segunda Parte: Serviços do Museu» 

3. Órgãos comuns ao museu e à Biblioteca (Vestíbulo, Hall, Auditório396 e 

Snack-bar) 

4. Órgãos semi-públicos do Museu (Sala de Exposições Temporárias; 

Galerias de Estudo e Sala de Consulta) 

5. Serviços do Museu (Conservação; Serviço Fotográfico; Laboratórios e 

«ateliers d’entretien»; casas de banho e vestiários)».397 

Da leitura deste relatório depreende-se, tal como aliás já acontecera no relatório de 11 

de Março de 1960, que a Biblioteca apresenta uma forte ligação com o Museu. 

Relativamente ao que designa por «Órgãos semi-públicos do Museu», Rivière prevê a 

existência de uma «Sala de exposições temporárias», uma «Galeria de Estudo» (a que 

se teria acesso através da Sala de Exposições Temporárias) e de uma «Sala de 

Consulta» (ou «Gabinete de Consulta»), cuja localização proposta era o Piso 2.  

 

«Salle d’expositions temporaires 

Cette salle ne double pas la grande salle d’expositions temporaires de la Fondation. 

Bien plus réduite de surface, elle est destinée à deux sortes de programmes, en 

relation directe avec la vocation du Musée : 

                                                           
395 IN.: G. H. Rivière (13 de Abril 1962), Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Rapport du 13 
Avril 1962, pág. 5. 
396 «Auditorium: il ne double pas ceux du batiment central, il répond à des programmes d’activités 
culturelles du Musée et de la Bibliothèque, susceptibles de s’étendre en dehors des heures d’ouverture 
du bâtiment central. La situation en est très favorable au voisinage du vestibule. 
Equipe pour la projection des films de 16 mill. et au-dessus, ce qui dispense d’une cabine – 100 places. 
Niveau 2 – Surface: 12 x 8 = 96». IN.: G. H. Rivière (13 de Abril 1962), Projet du Musée de la 
Fondation Gulbenkian. Rapport du 13 Avril 1962, pág. 7. 
397 IN.: G. H. Rivière (13 de Abril 1962), Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Rapport du 13 
Avril 1962, pág. 5. 
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a) Présentation par roulement d’éléments de la Collection Gulbenkian, 

systématiquement extraits des séries suivantes: manuscrits, impressions rares, 

dessins, estampes et monnaies, non exposées dans les galeries publiques. 

b) Occasionnellement: autres éléments des collections ou éléments externes en 

relation avec les programmes du Musée. 

Accès direct avec le hall, les galeries d’étude, le cabinet de consultation. 

Niveau 2 – Surface : 144 [m2].»398 

A proposta de exposições rotativas da colecção na Galeria de Exposições Temporárias 

poderá ser relacionada com o ulterior ciclo de programação de exposições rotativas 

intitulado «Uma obra de arte em foco»399. Por um lado, aquilo que Rivière defende na 

alínea b) do seu Relatório como devendo ter um carácter ocasional, viria, afinal, a 

constituir a grande linha de programação da Galeria de Exposições Temporárias do 

museu. Por outro lado, a programação de exposições temporárias do MCG não se 

confinou a esse espaço, contando ainda, periodicamente, com a Sala de Exposições 

Temporárias da Sede (Piso 0).  

Segue-se a introdução de uma das marcas autorais da museologia criada por GHR na 

qual se centraa instituição museal na sua função primeira, a de conservar/investigar 

uma colecção; Rivière adscreve, parcialmente, a função expositiva do museu 

directamente à investigação e concebe a existência de uma «galeria de estudo» no 

Museu da FCG.  

«Galeries d’étude 

                                                           
398 IN.: G. H. Rivière (13 de Abril 1962), Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Rapport du 13 
Avril 1962, pág. 7. 
399 Embora o título deste já longo ciclo indicie um carácter monográfico, na verdade, esta linha de 
programação de exposições temporárias (com uma duração média de seis meses para cada exposição) - 
activa deste a 1989 até hoje - tem sido pontuada quer por exposições centradas numa única «obra de 
arte» quer por um acervo constituído por vários objectos da Colecção. Muito excepcionalmente, 
beneficiando de protocolos de permuta temporária de obras entre o MCG e outros museus, foram 
apresentadas obras não pertencentes à Colecção do MCG. VID.: Nesta dissertação: PARTE I: nota 17, 
pág. 19,. E VID. www.museu.gulbenkian.pt : «exposições passadas». 

A escolha das peças apresentadas nestas exposições rotativas não se confinou aos núcleos referidos por 
Rivière na alínea em questão. E o espaço de apresentação dessas exposições rotativas variou ao longo 
dos últimos vinte anos de actividade do MCG, repartindo-se entre a Galeria de exposições Temporárias 
do Museu, o átrio principal do edifício do Museu e a Galeria de Exposição Permanente, na zona de 
passagem entre os dois circuitos em que está organizada. 
VID.: nesta dissertação, BIBLIOGRAFIA: II. b. 3. 

http://www.museu.gulbenkian.pt/
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Dans les galeries publiques du Musée, les chefs d’œuvre et la fleur des séries de la 

collection Gulbenkian se déploieront à l’aise, en progression chronologique et selon 

toutes les ressources de l’art muséographique, en vue de l’éducation et de la 

délectation du public. 

Mais beaucoup d’objets risqueraint de rester dans l’ombre des réserves: accessibles 

certes aux spécialistes, mais au prix de formalités et de contrôles. À ce problème 

apportent solution les galeries d’études ouvertes aux objets de second choix – mais 

second choix veut dire beaucoup, s’agissant de la collection Gulbenkian. 

A la différence des galeries publiques, où la flexibilité du dispositif d’exposition sera 

de principe, les galeries d’étude obéiront à un principe plus strict: présentation serrée 

de séries systématiques, avec le minimum d’indications indispensables à leur 

repérage, en cas de besoin à l’abri de vitrines répétées et de vaste volume, pourvues 

de la flexibilité intérieure. 

Hypothèse de travail: grande circulation périphérique, transversales d’étude. 

Accès direct avec la Salle d’exposition temporaire. 

Liaison de service ou de secours avec les services du Musée 

Niveau 2 – Surface : 390 [m2].».400 

Na «galeria de estudo» estará acessível aos investigadores uma parte da Colecção do 

Museu: séries de «objectos» que não tendo sido expostos na exposição permanente – 

que Rivière designa por «galerias públicas» e cujo acervo reúne «les chefs d’œuvre et 

la fleur des séries de la collection Gulbenkian»401 - não deverão ficar nas Reservas, 

mas antes disponíveis para serem estudados. A sua montagem será marcada por duas 

opções: por um lado os objectos serão dispostos de forma «cerrada» e, por outro, na 
                                                           
400 IN.: G. H. Rivière (13 de Abril 1962), Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Rapport du 13 
Avril 1962, pág. 8. 
401 IN.: G. H. Rivière (13 de Abril 1962), Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Rapport du 13 
Avril 1962, pág. 8. 
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«galeria de estudo» não haverá praticamente informação sobre esses objectos. Estes 

dois aspectos deveriam diferenciar a museografia seguida nesta «galeria» da que se 

previa para as «galerias públicas»: «Dans les galeries publiques du Musée, les chefs 

d’œuvre et la fleur des séries de la collection Gulbenkian se déploieront à l’aise, en 

progression chronologique et selon toutes les ressources de l’art muséographique, en 

vue de l’éducation et de la délectation du public.».402 

É também aconselhada, pelo museólogo, a existência de uma «sala de consulta», de 

acesso condicionado a núcleos específicos da Colecção do Museu. 

«Salle de Consultation 

Cette salle est destinée à la communication et au magasinnage des séries suivantes de 

la collection Gulbenkian: manuscrits, impressions rares, dessins, estampes, monnaies. 

Un choix de ces éléments, certes, sera présenté dans les galeries publiques. En 

permanence pour les monnaies. Par roulement pour le reste, en raison de la sensibilité 

à la lumière. Chaque absent, néanmoins, conservera sa place de réserve. Rien de ces 

séries ne figurera dans les galeries d’étude. 

Tables de consultation, adaptées aux programmes convenant respectivement aux 

séries. 

L’expérience montrera s’il convient ou non de présenter ici, en vitrine, un deuxième 

choix de l’admirable série de monnaies grecques ou si tout ce qui restera du premier 

choix sera mis dans des «médaillers» conformes aux traditions des cabinets 

numismatiques. 

Meubles pour le magasinage des dessins et estampes (tiroirs adaptés aux divers 

formats normalisés de leurs supports?), des manuscrits et impressions rares (armoires 

à rayonnages?) 

Accès directs sur le hall, la salle d’expositions temporaires du Musée et la salle du 

catalogue. […] 

                                                           
402 IN.: G. H. Rivière (13 de Abril 1962), Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Rapport du 13 
Avril 1962, pág. 8. 
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Niveau 2 – Surface : 114 [m2].».403 

Na «sala de consulta» estariam acessíveis as séries de manuscritos, impressões e 

desenhos – objectos sobre papel, portanto – e, eventualmente, um conjunto de moedas 

gregas. 

Segundo a proposta feita por Rivière em Abril de 1962, os espaços de apresentação 

das peças da Colecção do Museu dividir-se-iam segundo um critério de 

acessibilidade. Às «Galerias Públicas» -  correspondentes ao espaço de exposição 

permanente do museu (Piso 3) – teria acesso todo o público. Já a «Sala de Exposições 

Temporárias», a «Galeria de Estudo» e a «Sala ou Gabinete de Consulta» (localizados 

no Piso 2)  seriam «órgãos semi-públicos do museu» e, portanto, o seu acesso seria 

feito mediante autorização solicitada pelos interessados e concedida pela FCG. 

Qualquer um destes quatro espaços cumpriria uma função de exposição. As «Galerias 

Públicas», a «Galeria de Estudo» e a «Sala de Consulta» teriam como acervo 

exclusivo peças da Colecção do MCG. A «Sala de exposições Temporárias» poderia, 

ocasionalmente, apresentar peças de outras colecções. 

As superfícies propostas por Rivière para cada uma dessas três zonas semi-púbicas 

permitem também perceber a importância que o museólogo lhes reconhecia: a «Sala 

de Exposições Temporárias do Museu» contaria com uma área aproximada de 144 

m2; a «Galeria de Estudo», com cerca de 390m2, ocuparia um espaço mais de duas 

vezes e meia maior do que o da «Galeria de Exposições Temporárias do Museu», e a 

«Sala de Consulta» teria uma área de cerca de 114 m2, correspondendo, assim, a uma 

área ligeiramente menor (menos 40m2) do que a  da «Sala de Exposições 

Temporárias do Museu». Enquanto as «Galerias Publicas» ocupariam todo o Piso 3 

(conjuntamente com o átrio de entrada principal, que lhes dava acesso, e os dois 

jardins interiores), a «Sala de Exposições temporárias», a «Galeria de Estudo» e a 

«Sala/Gabinete de Consulta» situar-se-iam no piso 2 do edifício do museu, acedendo-

se a elas por um hall comum. 

«Le hall donne accès, de droite à gauche, au cabinet de consultation et à la salle 

d’expositions temporaires du musée (et par cette dernière aux galeries d’étude), à un 

                                                           
403 IN.: G. H. Rivière (13 de Abril 1962), Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Rapport du 13 
Avril 1962, pp. 8-9. 
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ensemble de lavabos et WC, à l’escalier public conduisant aux galeries du niveau 3, 

au snack-bar et à la salle de lecture de la bibliothèque.».404 

Relativamente aos «Serviços do Museu», saliento o desaparecimento do «Serviço 

Educativo», cuja introdução na programação fora felicitada por G. H. Rivière no seu 

Relatório de Março de 1960. Porém, segundo consta num documento do SPO, que se 

reporta aos assuntos tratados na reunião de 22 de Fevereiro de 1962405 (em data 

posterior, portanto, «à troca de pontos de vista» a que Rivière se refere no inicio do 

seu relatório de 13 de Abril desse ano), teria sido o próprio Rivière quem 

desaconselhou a localização do «serviço educativo» no interior do edifício do 

museu.406 

A «terceira parte» do relatório de 13 de Abril, como acima indiquei, tinha por tema as 

«Galerias públicas» e, ainda que eu não tenha tido acesso a essa parte sei que o 

museólogo francês se referiu, na primeira e na segunda partes desse relatório, a um 

conjunto de aspectos da exposição permanente do Museu. Para diferenciar as 

«galeries publiques» da «galerie d’étude» e da «salle de consultation», Rivière 

apontou quatro critérios fundamentais: o acesso publico, a natureza do acervo, a 

forma de apresentação desse acervo, e a área que cada uma destas zonas ocuparia. 

Contrariamente ao que se passaria nas «galeries d’étude», «dans les galeries publiques 

du Musée, les chefs d’œuvre et la fleur des séries de la collection Gulbenkian se 

déploieront à l’aise, en progression chronologique et selon toutes les ressources de 

l’art muséographique, en vue de l’éducation et de la délectation du public. […] la 

flexibilité du dispositif d’exposition sera le principe.».407 A propósito da tipologia dos 

objectos que caracterizam o acervo da «Salle de Consultation», Rivière refere que «un 

choix de ces éléments [manuscrits, impressions rares, dessins, estampes, monnaies], 

                                                           
404 IN.: G. H. Rivière (13 de Abril 1962), Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Rapport du 13 
Avril 1962, pág. 6. 
405 Nessa reunião participaram: JAP, LGL, os Arquitectos Sotto-Mayor e Sommer Ribeiro e os 
arquitectos autores dos edifícios da sede e do museu. 
406 «Em face das características do Museu, e de acordo com a opinião definida pelo Senhor G. Rivière, 
verificou-se a impossibilidade de instalar esse serviço junto aos restantes serviços de investigação e 
trabalho do Museu; pelo que, em princípio, se admitiu o eventual aproveitamento da zona de anfiteatro 
ao ar livre, para esse efeito» IN.: Serviço de Projectos e Obras, Apontamento – Projecto da sede e 
museu. Reunião de 22 de Fevereiro de 1962, 26 de Fevereiro de 1962, pág. 2. 
407 IN.: G. H. Rivière (13 de Abril 1962), Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Rapport du 13 
Avril 1962, pág.  8. 
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certes, sera présenté dans les galeries publiques. En permanence pour les monnaies. 

Par roulement pour le reste, en raison de la sensibilité à la lumière.».408 

Flexibilidade é o parâmetro com que, recorrentemente, Rivière caracteriza a 

exposição permanente deste Museu.  

A 30 de Abril de 1962 os consultores nacionais - os arquitecto Carlos Ramos e Keil 

do Amaral - elaboraram um relatório sobre o desenvolvimento do trabalho ocorrido 

até à fase em que se encontravam nessa data, por eles designada como «a fase em que 

se considera possível dar início à construção do conjunto arquitectónico destinado às 

instalações da Fundação Calouste Gulbenkian.».409 

Esse relatório foi organizado em duas partes:  

[1.ª] «Quanto ao programa e à capacidade potencial do projecto para servir os 

desígnios da Fundação» 

[2.ª] «Quanto à integração dos estudos técnicos especiais no estudo geral de 

arquitectura e ao estado actual do desenvolvimento dos trabalhos». 

A alínea f) da 1.ª parte trata do «Museu».410 

Os dois arquitectos dão conta das duas grandes alterações sofridas na «solução 

inicial» do museu:  

I. a redução a um piso da área de exposição permanente, o que, segundo os 

mesmos, resultou  «numa sequencia mais lógica, flexível e agradável»; 

II. a do arranjo interior desse espaço, de acordo com as condições de 

conservação das peças da colecção questão que está que por sua vez está 

na base da questão da iluminação. 

«Proporcionaram-se os espaços para os diversos sectores do museu, acertaram-se 

delicados problemas de estruturas e introduziram-se vários ajustamentos, enquanto se 

realizavam estudos e ensaios de iluminação. Já numa fase muito adiantada desses 

trabalhos surgiram, porém, problemas de conservação que abalaram as próprias bases 

                                                           
408 IN.: G. H. Rivière (13 de Abril 1962), Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Rapport du 13 
Avril 1962, pág. 8. 
409 IN: Keil do Amaral e Carlos Ramos, Sede e Museu – Relatório, 30 de Abril de 1962, pág. 5. 
410 Para uma mais clara sistematização dos três aspectos tratados pelos dois arquitectos nesta alínea f) 
ordenei esses mesmos aspectos em I.), II.) e III.). No documento original não existe esta ordenação. 
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dos estudos realizados. Investigações recentemente vindas a lume atribuem à 

incidência de luz natural sobre determinadas espécies museográficas uma importância 

bastante maior do que se admitia, na deterioração dessas peças. Daí uma revisão 

necessária dos índices de iluminação normalmente admitidos, com reduções 

substanciais e cuidados que requerem novas soluções arquitectónicas, nomeadamente 

no que se refere às fontes de luz solar:  lateral e zenital. 

Graças a um aturado trabalho de esclarecimento e de adaptação, em que intervieram o 

engenheiro electrotécnico Camacho Simões, a Conservadora Dra. Maria Teresa 

Gomes Ferreira, o Sr. Henri Rivière, o Sr. William Allen e os arquitectos [Pessoa – 

Cid – Athouguia], parecem vencidas com êxito as dificuldades e apreensões que o 

surto desses novos conceitos acarretou. 

Não estão ainda concluídos os estudos da organização interna dos espaços do museu e 

da apresentação das colecções, mas já se pode verificar que, apesar das dificuldades 

surgidas, que limitam consideravelmente certas aspirações dum amplo contacto com o 

exterior e de uma generosa utilização da luz natural, ainda será sensível a presença do 

parque e dos pátios ajardinados; e o museu, apesar de um recurso muito mais 

generalizado do que se previa à iluminação artificial, não terá o ar soturno, pesado, 

pouco aliciante, que caracteriza alguns museus fechados. Considera-se 

particularmente feliz a articulação da biblioteca com o Museu. O hall, através do qual 

se acede à biblioteca, dá também acesso a pequenas galerias para consulta de 

estampas e para exposições periódicas de objectos pertencentes às reservas do 

Museu.».411 

Os arquitectos Carlos Ramos e Keil do Amaral referem também a «profunda 

remodelação que sofreram os serviços complementares, nomeadamente o sector dos 

depósitos e oficinas. Alguns números podem dar ideia da extensão dos ajustamentos 

realizados: 1.620m2 nas previsões do ante-projecto e 3.050m2 nas do projecto actual; 

mas não se trata só de uma ampliação; antes de uma reorganização geral aconselhada 

pela experiencia de outros museus recentes nos seus aspectos positivos e negativos. 

                                                           
411 IN: Keil do Amaral e Carlos Ramos, Sede e Museu – Relatório, 30 de Abril de 1962, pág. 5. 
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Aguardam-se algumas sugestões prometidas pelo Sr. Henri Rivière quando da sua 

recente visita, para os acertos deste sector.».412 

Através de um trabalho de consultor, Rivière partilha a sua vasta experiência de 

museólogo, fundamentalmente assente na observação e reflexão sobre as práticas 

concretizadas em numerosos museus. Ressalvo que, neste documento de Abril de 

1962, não é explicitada a «galeria de estudo» nem mesmo a «galeria de consulta» 

surgidas no segundo relatório do consultor GHR. Os arquitectos indiferenciam esses 

dois espaços e a própria «galeria de exposições temporárias» sugerida por Riviére, no 

que designam por «pequenas galerias para consulta de estampas e para exposições 

periódicas de objectos pertencentes às reservas do Museu.».413 A 7 de Maio de 1962, 

numa carta escrita ao arquitecto Franco Albini, Luís Guimarães Lobato informa o 

consultor italiano de que:  

«[...] The museum part has been established in what concernes all the Services. The 

exhibition part of the Museum has been fully revised with Georges Henri Rivière and 

is in good progress.».414 

 

                                                           
412 IN: Keil do Amaral e Carlos Ramos, Sede e Museu – Relatório, 30 de Abril de 1962, pp.5- 6. 
413 IN: Keil do Amaral e Carlos Ramos, Sede e Museu – Relatório, 30 de Abril de 1962, pág. 6. 
414 IN.: Eng. Guimarães Lobato, [Correspondência entre o Engenheiro Guimarães Lobato e o 
Consultor Franco Albini, 7 Maio 1962. 



  189  

3.3.Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du Projet du Musée de 

la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962. (Rev : 

octobre 1962)415 

Segundo a breve cronologia que consta de um documento datado de 31 de Outubro de 

1962416 e já aqui referido, este terceiro relatório de GHR é um «relatório de revisão ao 

[relatório] de 13 de Abril 1962». Ainda segundo o mesmo documento, o relatório 

escrito por GHR em 11 de Setembro de 1962 sofreu uma revisão em Outubro de 

1962.417 Com efeito, na folha de rosto do terceiro relatório do Rivière, foi 

dactilografado no canto superior direito: «Lisbonne, le 11 septembre 1962». E na 

última folha, quase em fim de página, foi dactilografado: «Rev: Octobre, 1962».418 

Optei por ir citando o texto deste documento, e só pontualmente tecer observações, 

isto é, vou assinalando os núcleos da exposição permanente actual, para facilitar uma 

leitura comparativa entre esta exposição e os dados de programação fornecidos por 

Rivière. No final, apresentarei algumas conclusões.  

O terceiro relatório de GHR está dividido em duas partes: (I.) Programa e (II.) 

Projecto. 

I. PROGRAMA 

Na síntese introdutória a esta primeira parte do Relatório, GHR, afirma que, «salvo 

algumas excepções que poderão sofrer alterações de detalhe detectáveis durante a 

realização, a preparação do programa das galerias –  ou noutros termos a escolha das 

obras a apresentar – pode ser considerado acabado. 

E isto deve-se: 

a. aos estudos, a que se juntaram os dos especialistas anteriormente 

consultados, que foram efectuados desde a minha [de GHR] última 

estada: Mmes. Christianne Noblecourt (Egiptologia) e Haucchecorne 

                                                           
415 Relatório assinado e datado. 9 páginas. Fiz uma transcrição integral do texto deste relatório de 11 de 
Setembro de 1962 (9 páginas). 

416 Refiro-me ao documento: [Eng. Guimarães Lobato], [Programação do Museu: lista cronológica do 
trabalho realizado entre 1959 e 11 de Setembro de 1962], 31 Outubro 1962, pág. 2. 
417 IN.: [Eng. Guimarães Lobato], [Programação do Museu: lista cronológica do trabalho realizado 
entre 1959 e 11 de Setembro de 1962], 31 Outubro 1962, pág. 2. 
418 IN. : G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 9. 
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(artes do Japão); MM. Jean Adhemar (estampas), Jean Porcher 

(iluminura e artes do livro), Pierre Pradel (escultura do Ocidente) e 

Charles Sterling (pintura e desenhos do Ocidente).» 

b. «à elaboração de relatórios destes diversos especialistas pela 

Conservadora-Chefe e suas colaboradoras. 

Os grandes capítulos do programa foram mantidos: antiguidade, artes do Oriente, 

artes do Ocidente. Da mesma maneira, no interior destes capítulos, permanece o 

desenvolvimento cronológico desde há muito adoptado. O importante facto novo é o 

aumento, por vezes de forma considerável, do número de obras escolhidas: 

homenagem que os especialistas prestaram à importância da colecção.».419 

Segue-se a apresentação do layout previsto para a exposição das galerias públicas do 

Museu: 

I. «ANTIGUIDADE 

1. «Neo-Assiria 

«Le célebre relief conserve la place spectaculaire dès longtemps prévue, en seuil 

des galeries.»420  

Na exposição permanente definitiva foram integradas mais quatro peças neste 

núcleo.421 [EP N2] 

2. «Egipto (Madame Noblecourt) 

Onze oeuvres ont été ajoutées à celles qu’avait retenues l’ancienne programation. 

Une révision générale a été faite de l’interpretation et des dates des oeuvres. La 

distribuition par périodes en a été fixée, ce qui a permis de constater que toutes les 

grandes périodes de l’histoire des arts d’Égypte seront représentées. 

Datant respectivement du Moyen Empire, du Nouvel Empire et de la période 

Saíte, trois têtes sculptées figureront au seuil de cet ensemble, en guise 

d’introduction.».422 

                                                           
419 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 1. 
420 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 2. 
421 VID.: nesta dissertação, PARTE I: pág. 43. 
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O núcleo de Arte Egípcia [EP N1] foi sempre introduzido pela caixa para múmia 

de gato [INV. 158 ]. Mas, de facto, vieram a ser três as esculturas destacadas em 

vitrinas de chão: além dos Gatos (INV. 21)423, a Etátua Funerária (INV. 142) e a 

Etátua do Juiz Bes (INV. 158). 

3. «Grécia (Madame Lambrino, Mr. Stanley Robinson) 

Le programme de cette salle reste le même: 

a. grande céramique greque 

b. choix restreint de monnaies (une vingtaine??), sous l’angle de la valeur 

artistique. 

c. Choix restreint de monnais (une cinquantaine??), sous l’angle de la 

signification historique. 

Ces diverses monnaies seront présentées sur leurs deux faces, de manière à pouvoir 

être extraites facillement de leurs dispositif de présentation: cela en vue de permettre 

aux experts, le cas échéant, de les étudier à loisir.».424 

Na selecção e montagem definitivas, não serão diferenciadas estas duas propostas de 

valorização das moedas gregas, uma do ponto de vista do seu «valor artístico» e outra 

do seu «valor histórico». De acordo com a programação ulterior, as moedas gregas, 

bem como os medalhões romanos [EP N2], foram expostos em vitrinas que apenas 

permitem a observação directa de uma das faces de cada um destes objectos. (Já as 

medalhas renascentistas  foram expostas em vitrinas que permitem a observação das 

duas fases de cada uma delas [EP N9]). 

«Les monnaies de la série de signification historique seront présentées dans un discret 

contexte documentaire, illustrant le rôle de ces instruments dans le développement 

économique et culturel. Ce petit ensemble documentaire sera présenté en “deuxième 

vue”, dans le dessein de respecter l’ambiance artistique du musée.».425 

                                                                                                                                                                      
422 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 2 
423 Que embora tenha permanecido no mesmo sítio da sala, em 1969 não estava dentro de uma vitrina. 
424 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 2. 
425 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 2. 
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Como já referi426, à parte a indicação geral de datação e a identificação do local de 

cunhagem, na tabela das moedas não será dada qualquer outra informação sobre a 

contextualização desses objectos. [EP N2] 

II. «ARTES DO ORIENTE 

1. Islão (MM. Ernst Kunnel et Basil Grey) 

La programation de cette section capitale était déjà au point, rien n’y a été changé. La 

distribution mettra l’accent sur son importance.» [3] 

2. «China (Mmes. Lyon et Hauchercorne) 

La programation de la céramique était déjà au point. 

Deux groupes ont été formés pour les pierres dures: l’un constitué d’oeuvres de 

premier ordre, en vue d’une présentation de type espace, l’autre, constitué d’oeuvres 

de second ordre, en vue d’une présentation de type serre.».427 

Note-se a descrição do modo como devem ser montadas as pedras duras: dois grupos, 

de acordo com a sua maior ou menor importância. As peças de maior importância 

terão uma disposição mais espaçada do que as peças que pertencem ao grupo de 

menor importância. Na exposição permanente definitiva, existirá apenas uma vitrina 

para as pedras duras, não sendo feita uma montagem hierarquizada desse conjunto de 

quinze objectos [EP N6]. 

«Le beau tissu précédement choisi a été maintenu. Il conviendra de le faire “reposer” 

de temps à autre en reserve: ce dont il será tenu compte dans la présentation.».428  

O facto de se prever que, por razões de conservação, determinada peça venha a ter 

uma permanência intervalada por períodos de reserva, não invalida que essa peça seja 

considerada na programação da montagem da exposição permanente.429  

                                                           
426 As tabelas das moedas são tabelas de conjunto em que uma mesma ficha remete para o conjunto de 
objectos dessa tabela. VID.: Nesta dissertação: PARTE I: 2.1.2.3., pág. 24. 
427 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 3. 
428 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 3. 
429 Os dois têxteis chineses expostos [EP N6] em 1989 (VID: VID.: Museu Calouste Gulbenkian. 
Catálogo, Lisboa: F.C.G., 2.ªed. 1989, CAT. 411 e 489) e em 2007, não constam no «Roteiro» do 
MCG publicado em 1969. 
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«L’origine des deux grands paravents ayant pu être précisée, l’un d’eux será affecté à 

la section “Arts français de XVIIIe Siècle”»430 

Caso GHR se esteja a referir ao biombo INV.1024, este biombo integrou a exposição 

em 1969-1989, mas actualmente já não integra.431 

3. «Japão (Mme. Hauchecorne) 

L’étude de la collection d’estampes en ayant confirme la valeur artistique, le nombre 

des estampes à exposer a été largement augmenté. Vingt-quatre estampes ont été 

finalement seleccionnées, à exposer par roulement, en deux groupes de douzes. A 

quoi s’ajouteront 5 beaux livres illustrés de bois, dont les feuillets exposées seront 

périodiquement changés, dans un même souci de conservation.»432- selecção de um 

núcleo de 24 estampas japonesas, o qual se previa dividir em dois núcleos de 12 

estampas, apresentados rotativamente. 

GHR refere a forma de apresentação dos cinco livros japoneses: rotativa e, durante o 

período em que cada «livro ilustrado» estiver exposto, deverá ser periodicamente 

folheado, segundo um princípio de conservação. 

Ressalvo que alternando-se as folhas em que ficam abertos os livros, a partir da 

observação directa do original em exposição, a divulgação da obra é conseguida da 

melhor maneira. 

Segundo o «Roteiro» de 1969, estaria prevista a exposição de 40 estampas 

japonesas433. Em 1989 estavam expostas 20 estampas japonesas434. Desde 2001 

deixaram de estar expostas estampas japonesas.435 

 

                                                           
430 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 3. 
431 VID. Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro, Lisboa: F.C.G., VOL. 3, 1969,  N.º 724 e VID.: Museu 
Calouste Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 2.ªed. 1989, CAT. 701. VID.: nesta dissertação, 
ANEXO 1. 
432 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 3. 
433 VID.: Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro, Lisboa: F.C.G., VOL. 1, 1969,  N.º s.: 417 a 442. 
434 VID.: Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 2.ªed. 1989, CAT. 399 a CAT. 409. 
435 VID.: nesta dissertação ANEXO 1. 
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«C’est finalment un assez grand nombre de laques qui ont été retenues pour 

l’exposition. Des groupements ont été constitués par sujets, ce qui renforcerá l’intérét 

de la présentation.»436 - a forma de valorização das lacas será por tipologia de 

objectos (funções) [EP N6]437. 

III. «ARTES DO OCIDENTE 

1. Idade Media (MM. Porcher, Pradel et Sterling) 

Comme prévu, la belle Vierge du XIV Siécle présidera à cet ensemble.».438 

Em 1969, a montagem do  núcleo 7 [EP N7] da exposição permanente privilegiou a 

«bela Virgem» (INV. 207)439 Mas a partir de 2001 esta escultura em calcário passou a 

estar dentro da mesma vitrina que os marfins. 

«Le choix de douze pièces d’ivoire a été confirme.»440 

Na exposição definitiva [EP N7], entre 1969 e 1989 estiveram expostos 31 marfins441. 

Em 2007 estavam expostos 14 marfins.442 

«Vingt-quatre manuscrits enluminés ont été retenus pour l’exposition. Dans un souci 

de conservation, les feuillets exposés en seront renouvelés périodiquement. Les 

groupements par écoles ont été vérifiés: France, Angleterre, Flandres, Hollande, Italie. 

A ces groupes seront incorporés selon leurs provenances respectives les feuillets 

séparés, dont le nombre retenu s’élève à 14, à présenter par rotation en deux groupes 

de 7. 

                                                           
436 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 3. 
437 Em 1969 estavam expostas 63 lacas (VID. Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro, Lisboa: F.C.G., 
VOL. 1, 1969,  N.º 453 a 516); em 1989 estiveram expostas 62 lacas, das quais 33 correspondiam a 
inros. (VID.: Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 2.ªed. 1989, CAT. 410 a 476.) 
Actualmente (2007) estão expostas 39 lacas, das quais 24 correspondiam a inros. VID. ANEXO 1 desta 
dissertação. 
Sobre a tipologia das lacas expostas no Núcleo 6 – Arte do Extremo Oriente VID.: nesta dissertação 
PARTE I: pág. 36 , nota 32. 
438 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 4. 
439 VID. Imagem da montagem desta escultura na exposição permanente  de 1969, IN: FEREIRA, 
Maria Teresa Gomes (1969), Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G. [Separata da Colóquio, 
Revista de Artes e Letras]: pág. 36. 
440 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 4. 
441 VID. Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro, Lisboa: F.C.G., VOL. 3, 1969,  N.º  531 a 540 e VID.: 
Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 2.ªed. 1989, CAT. 629 a CAT 640. 
442 VID.: nesta dissertação ANEXO 1. 
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Expérimentés à Paris avec le plus grand succès, des supports en mousse de nylon ont 

été recommandés: cela en raison de leur “confort” à l’égard des oeuvres présentées, et 

aussi en raison du fait que, découpés en retrait, ils permettent de détacher les oeuvres 

du fond. L’attention des architectes est attirée sur l’importance qui s’attache, dans un 

souci de conservation, à présenter les oeuvres dans une inclinaison aussi modérée que 

possible.».443 GHR está a referir-se aos manuscritos iluminados do futuro núcleo 7 da 

exposição permanente [EP N7]: 24 manuscritos divididos em dois grupos de doze, 

expostos rotativamente. Folheados periodicamente. 14 folhas de manuscritos 

(separadas) expostas, em grupos de sete, rotativamente. O critério de agrupamento 

dos manuscritos e das folhas separadas proposto é o da autoria/origem dessas peças. 

Tendo em conta a fase de programação que este relatório documenta, a de elaboração 

do projecto arquitectónico, merece ser acentuado o detalhe da observação de GHR 

relativamente às vantagens de utilização de determinado tipo (material e forma) de 

suporte para os manuscritos medievais. Rivière é um museólogo expert na 

programação de exposições: organizou dezenas de exposições até à inauguração do 

edifício dos ATP, e esteve directamente ligado a exposições de vários museus 

regionais franceses.444 

2. «Renascimento (MM. Porcher, Pradel et Sterling) 

La programation des objets d’art – tapisseries, céramique, tissus, médailles, reliures, 

etc. – a été maintenu, un nouvel examen des reliures ayant été effectué. 

Deux peintures italiennes s’ajouteront aux peintures flamande et allemande 

précédemment choisies.»445- serão estas «pinturas italianas» a de Guirlandaio (INV. 

282) e a de Carpaccio (INV. 208)? Vieram a ser as únicas pinturas italianas do 

Renascimento expostas em 1969-1989-2007446 

                                                           
443 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 4. 
444Ainda em relação ao ponto 1. Da Arte Europeia, Rivière informa: 

«Deux peintures ont été ajoutées aux sept déjà choisis.» IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), 
Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. 
Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 4. (Não sei a que  pinturas se está a referir GHR.) 

445 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 4. 
446 VID. Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro, Lisboa: F.C.G., VOL. 3, 1969,  N.º 569 e N.º 570. 
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«Des choix supplémentaires ont été faits dans le secteur sculpture: statue de Sainte 

Madelaine, groupe français du Baptême et de la Flagellation du Christ, tête du Christ 

dont la provenance est à l’étude.»447 (Não consigo identificar estas duas peças 

escultórias). Surge aqui a ideia de serem feitas «escolhas suplementares». 

3. «Século XVII (MM. Porcher, Pradel et Sterling) 

L’idée est maintenue d’une “salle de repos”, ornée du buste de Turenne et d’une 

armoire de Boulle. A quoi s’ajouteront peut être quelques belles reliures de cette 

époque.»448- estava já  previsto (pelo menos desde Abil de 1962) museografar parte 

desta secção do museu à semelhança de uma “sala de repouso”. Posteriormente será 

criada uma única «zona» de descanso dos visitantes, situada no corredor que separa os 

dois circuitos da exposição permanente. Além dessa zona de descanso, desde pelo 

menos 2001, existem outros cinco pontos (bancos) em que o visitante se pode sentar. 

Dois estão localizados no núcleo 4 [EP N4] e os restantes três nos núcleos 8 [EP N8], 

13 [EP N13] e 15 [EP N5], ritmando a visita à exposição permanente. 

«Aux illustres chefs d’oeuvres des écoles flamande et hollandaise, déjà programmés, 

s’ajouteront en deuxième place 1 peinture flamande et 7 peintures hollandaises, dont 

la valeur d’art a été soulignée.»449- surge aqui, novamente, a ideia de que existem 

peças de primeira escolha e outras de segunda escolha (como acontecera já com as 

pedras duras chinesas). 

«L’intérêt du grand groupe sculpté d’Enée a été confirme. L’attribuition en a été 

proposée à l’École de Puget. Sans doute formera-t-il transition avec l’ensemble 

suivant.»450- eis a sugestão a um percurso interligado. Rivière faz referência a uma 

ligação entre conjuntos de peças de secções/núcleos diferentes, mas contínuos.  

4. «Século XVIII Francês (MM. Adhémar, Porcher, Pradel et Sterling) 

À la galerie de peitures déjá programees s’ajouteront un Watteau, un Natoire, un 

Vincent, trois Hubert et un Frago. 

                                                           
447 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 4. 
448 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 5. 
449 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 5. 
450 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 5. 
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À l’ensemble prestigieux des objets d’art – meubles, tapisseries, petits bronzes, 

porcelaines, etc. – déjà programmées s’ajouteront quelques sculptures (2 bustes, 2 bas 

reliefs, 5 figures), ainsi que deux peintures de Lawrence. Rappelons la présence des 

pastels dans cet ensemble, dans un souci de conservation. 

L’idée d’un cabinet d’orfévrerie est maintenue, complétée du portrait de Thomas 

Germain.»451 - a ideia do «gabinete de ourivesaria» vai manter-se – será o futuro 

núcleo 12  (Ourivesaria. Séculos XVIII e XIX. França) [EP N12] – mas o número de 

peças excederá o espaço interior desse gabinete, sendo necessário instalar uma vitrina 

de parede no exterior do «gabinete». Acopulada a esta vitina vertical, existirá uma 

outra, horizontal, em que serão expostos 41 «objectos de vitrina». 

O retrato de Thomas Germain (INV. 207) será exposto nesta mesma zona: fora do 

«gabinete», na parede frontal à entrada/saída para o mesmo. 

«L’idée d’un autre cabinet a été adoptée, où seront présentés 10 dessins (en deux 

groupes de 5, par rotation), les 14 estampes (en groupes de 7, par rotation) et quelques 

imprimés remarquables par leurs illustrations ou leurs reliures (par rotation de 

groupes d’environ 6)»452 - esta proposta não será seguida na programação definitiva 

da exposição permanente.453 

«Comme prévu, la Diane de Houdon, situeé et isoleé comme il convient, concluera 

ces ensembles d’exceptionnelle importance. À quoi s’ajoutera, mais nettement en 

seconde vue, l’Apollon du même artiste.»454 - a Diana (INV. 1390) veio, de facto, a 

merecer lugar de enorme destaque, até em virtude da solução encontrada por Keil do 

Amaral para resolver o problema da altura desta escultura (demasiado alta para o pé 
                                                           
451 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 5. 
452 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 5. 
453 Dentro da PINTURA, entre 1969 e 2007, os únicos pasteis expostos foram, no núcleo 11 [EP N11], 
o Retrato de Mll. Sallé (INV. 24) e o Retrato de Duval d’Épinal (INV. 2380) - ambos de La Tour; e no 
15 [EP N15] O arco-iris (INV. 88) e  O Inverno (INV. 89),  de Millet, e Cuidados Maternais, de Mary 
Cassat (INV. 39): VID. Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro, Lisboa: F.C.G., VOL. 3, 1969,  N.º s 
626, 627, 850, 851 e 820, respectivamente; e VID.: Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: 
F.C.G., 2.ªed. 1989, CAT. 912, CAT. 913, CAT. 953, CAT. 954, CAT. 893, respectivamente. 

(Os 7 DESENHOS de René Lalique, que só passaram a integrar a exposição permanente a partir de 
2001, foram feitos a lápis, tinta-da-china e guache).  

454 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 5. 
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direito da galeria do museu).455 O Apolo (INV. 552), foi inicialmente exposto no pátio 

ajardinado interior (entre 1969 e 1999), frente a  Diana, e desde a reabertura do 

museu, em Julho de 2001, está exposto no átrio de entrada do edifício do museu.456 

5. «Guardi (M. Sterling) 

Le nombre des Guardi à exposer passe de 11 à 13.».457 

Esta secção manter-se-á monográfica, será o núcleo «14. Pintura (Sécs. XVIII-XIX) 

Itália» [EP N14].458 Desde 1969, têm estado expostas em permanência 19 pinturas de 

Guardi.459  

6. «Escola Inglesa (M. Sterling) 

Le nombre des oeuvres d’art à exposer passe de 4 à 5.».460 

Entre 1969 e 1989 estiveram expostas 8  pinturas inglesas.461 A partir de 2001, 

passaram a estar expostas apenas sete.462 

7. «(Chamado conjunto compósito dos alvores do século XIX) (MM. Porcher, 

Pradel et Sterling) 

Aux orfévreries déjà programmées (Biennais, Thomyri), s’ajouteront une sculpture de 

Canova, et une peinture de Turner et quelques reliures françaises du début du 

Siécle.»463 - esta secção vai ser diluída: as peças de ourivesaria ou vão para a já 

referida vitrina do núcleo «12. Ourivesaria (Sécs. XVIII e XIX) França» [EP N12] ou 

                                                           
455 Em 2006, respondendo a uma entrevista realizada no âmbito da preparação da exposição sobre os 
edifícios da sede e do museu da FCG, o arquitecto Sommer Ribeiro conta: «Era engraçado, entre os 
consultores havia dois que nunca pegavam num lápis para desenhar qualquer coisa, que era o Leslie 
Martin e o Carlos Ramos. Já o Keil não resistia. Por exemplo, a Diana que há lá em baixo é do Keil. 
Porque se não a Diana ficava quase a bater com a cabeça no tecto.». IN.: TOSTÕES (2006 b.): DVD. 
456 VID.: nesta dissertação, PARTE I: 1., pág. 8-9. 
457 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 6. 
458 VID.: nesta dissertação, PARTE I: 1., pág. 31, nota 69. 
459 VID. Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro, Lisboa: F.C.G., VOL. 3, 1969,  N.º s 866 a 882 e VID.: 
Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 2.ªed. 1989, CAT. 985 e CAT. 1003. VID.: 
nesta dissertaçãoANEXO 1. 
460 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 6. 
461 VID. Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro, Lisboa: F.C.G., VOL. 3, 1969,  N.º s. 858 a 865; e 
VID.: Museu Calouste Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 2.ªed. 1989, CAT. 971 a CAT. 978. 
462 Foi retirado Retrato de Miss Francês Beresford, de John Hoppner (INV. 2383). VID.: Museu 
Calouste Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 2.ªed. 1989, CAT. 972 e nesta dissertaçãoANEXO 1. 
463 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 6. 
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não serão expostas.464 Quanto à «pintura de Turner», caso GHR se referisse ao 

Naufrágio de um cargueiro (INV. 260) e à Foz do Sena em Quilleboeuf (INV. 2362), 

ambas vão ser integradas no núcleo «13. Pintura (Sécs. XVIII e XIX) Inglaterra» [EP 

N13], mantendo-se exposta desde 1969.465 

No «circuito de Arte Europeia» estão actualmente expostas 9 «Encadernações», no 

núcleo «10. Artes Decorativas (Séc. XVIII) França» [EP N10].466 

8. «Séculos XIX e XX Franceses 

L’idée de débuter par la grande sculpure de Carpeaux est maintenue. De même celle 

de conclure, au voisinage du vestibule dans lequel se retrouverá le public en fin de 

circuit, par l’un des “Bourgeois de Calais” de Rodin.».467 

Saliento esta ideia de vincar o inicio e o fim da «secção». Neste caso, o final da 

«secção» coincide com o fim do «circuito» da visita ao museu.  Caso GHR se 

estivesse a referir à Flora (INV. 562), essa escultura vai ser integrada no «núcleo 15 - 

Pintura e Escultura. Século XIX. França» e não marcará o início desse núcleo [EP 

N13]. 

O Jean d’Ayre – burguês de Callais (INV. 567) será colocado no pátio interior, onde 

tem permanecido, desde 1969, até hoje.468 

«Deux secteurs se profileront, dont le second sera constitué par les impressionistes. 

Vingt-sept peintures, dont la valeur artistique a été soulignée, ont été ajoutées aux 7 

dejá choisies. Les sculptures autres que celles du début et de la fin (voir ci-dessus) y 

                                                           
464Não sei a que escultura de Canova se refere GHR. No Índice Onomástico do no Catálogo do Museu 
Calouste Gulbenkian não existe referência a esculturas de Canova. VID.: Museu Calouste Gulbenkian. 
Catálogo, Lisboa: F.C.G., 2.ªed. 1989, pág. 393.   
465 Lembro que estas duas pinturas de Turner não foram consideradas no conjunto de 5 pinturas 
inglesas consideradas por Charles Sterling no ponto «6. Escola Inglesa», deste relatório, o que significa 
que, ao todo, em Setembro de 1962, estava previsto que fossem expostas 7 pinturas inglesas. 
466 Ressalvo que neste núcleo, estão arrumadas várias outras encadernações no interior das duas 
«bibliotecas» do mesmo par (INV. 221 A/B), não existindo qualquer tabela que as relacione 

467 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 6. 
468 VID.: nesta dissertação, PARTE I: 1., pág. 9. 
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seront incorporées, s’ajoutant aux piéces déjà programmées, quelques nouvelles 

adjonctions.».469 

A secção «8. Séculos XIX e XX franceses» foi então programada em dois sectores: 

um sector de escultura – com uma peça a abrir a secção e outra a fechar a secção, e 

um sector de pintura. As 34 pinturas referidas por GHR incluem o Naturalismo 

francês e o Impressionismo. 

Segundo o «Roteiro» do Museu Calouste Gulbenkian de 1969, nessa data foram 

expostas 37 pinturas representativas de estes dois movimentos da arte francesa do 

século XIX.470 Actualmente estão expostas 36.  

Desde pelo menos a montagem de 2001, que as esculturas foram distribuídas pelo 

espaço do núcleo «15. Pintura e Escultura (Séc. XIX) França» [EP N15]. (Deste 

núcleo [EP N15] faz também parte o pastel de Mary Cassat (INV. 39)). 

«On mettra à profit l’occasion de l’accroissement massif du nombre de peintures pour 

les diviser en deux groupes: a) chefs d’oeuvres, présentés avec l’isolement 

indispensable, b) oeuvres de valeur secondaire, en preséntation serrée, sans exclure la 

possibilite de superposer.»471- não é reconhecível na actual exposição permanente esta 

linha de programação que  assentaria na selecção dum conjunto de «obras primas» 

(«chefs d’oeuvres») e «obras de valor secundário», diferenciando-as em termos de 

montagem: as primeiras apresentadas «com o isolamento indispensável», e as 

segundas «em disposição cerrada» podendo mesmo serem «sobrepostas». Esta 

possibilidade de «sobreposição» de «obras de valor secundário» não veio a ser 

adoptada na programação definitiva da exposição permanente.  

Na exposição permanente, pelo menos tal como é apresentada desde Junho de 2001, 

no caso das quatro vitrinas em que existe um numeroso conjunto de objectos – as duas 

vitrinas das moedas gregas (uma vitrina com 60 moedas, e outra com 57 moedas) [EP 

N2]; o expositor das medalhas renascentistas (com 25 medalhas) [EP N9]; e a vitrina 
                                                           
469 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 6. 
469 VID.: nesta dissertação, PARTE I: 1., pág. 9 
470 VID.: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Museu Calouste Gulbenkian. Roteiro, Lisboa: 
F.C.G., VOL. 3, 1969,  N.º s.: 820 a 865. 
VID.: nesta dissertação ANEXO 1. 
471 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 6. 
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dos «objectos de vitrina» (com 41 objectos)472 [EP N12] – foi reservado, na 

montagem, algum espaço entre os objectos indicados. 

Em relação à colecção de Pintura, no único caso em que existe sobreposição de 

pinturas – o das seis pinturas de Guardi473 [EP N14] - dado o pequeno formato das 

pinturas que foram sobrepostas, penso que não se pode considerar a sua obedieência a 

uma montagem «cerrada».  

«L’idée du cabinet de bijoux et de verrerie de Lalique est évidemment retenus, où à 

des séries secondaires (présentation serrée) s’ajoutera un choix de chefs d’oeuvre 

(présentation isolée).».474 

A ideia da selecção e montagem de grupos de peças de importância diferenciada, já 

várias vezes defendida neste documento, surge aqui também associada ao acervo do 

«gabinete Lalique». 

Entre 1969 e 2007, este núcleo da exposição permanente sofreu duas grandes 

reprogramações.475 

«En favorisant comme il l’a fait la production de cet artiste, le fondateur avait révélé à 

l’avenir, une fois de plus, sa perspicacité: l’avant garde de notre temps, en effet, 

attache à Lalique une importance bien plus grande encore que celle dont son époque 

l’avait consacré.».476 GHR ao destacar a «perspicácia» do Fundador por reconhecer, 

de modo pioneiro, a importância da obra de Lalique, terá influenciado a decisão de 

introduzir no núcleo 17 da exposição permanente, uma frase transcrita de uma carta 

de Gulbenkian à filha do joalheiro? Como já antes referi, este é o único momento 

desta exposição em que surge tal tipo de recurso valorizando explicitamente a opinião 

do Coleccionador.477 

                                                           
472 VID.: nesta dissertação, PARTE I: 2.2., nota 79, pág. 46. 
473 Refiro-me às pinturas: INV. 538, INV. 93 A, INV. 388, INV. 388B, INV. 93B e INV. 385 A. 
474 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 6. 
475 VID.: nesta dissertação, PARTE I: 1., nota 34, pág. 26. 
476 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 8. 
477 VID.: nesta dissertação, PARTE I: 2.1.2.1., pág. 30. 
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O relatório sobre o estado de avanço do Programa e do Projecto do Museu da FCGH 

de 11 de Setembro de 1962 documenta como é que a participação de especialistas no 

processo de Programação do Museu resultou numa valorização da Colecção.  

O estudo/interpretação das peças, realizado por esses especialistas, permitiu concluir a 

qualidade e datação desses objectos, reflectindo-se num aumento do número de peças 

a expor em permanência no MCG. 

Uma das conclusões que julgo poder tirar da leitura deste relatório de GHR, é a de 

que, em Setembro/Outubro de 1962, ou mais rigorosamente em Abril de 1962, a 

colecção do MCG (ou pelo menos grande parte dela) estava, ainda, por estudar. 

Foi da vinda dos consultores – em grande parte sugerida por GHR, que sendo 

Presidente do ICOM conhecia todas estas personalidades – que resultou o estudo de 

aspectos fundamentais em termos de uma programação científica: uma das quais a 

autoria (são referidos por GHR os casos de um biombo, que passa para o núcleo de 

arte francesa do século XVIII (INV. 1024); de uma cabeça de Cristo (escultura) do 

Renascimento cuja proveniência se encontrava em estudo; do grupo escultórico de 

Eneias atribuído a Puget;  e a datação de um numeroso conjunto de peças, que logo se 

programou expor no museu. Deste estudo, como frisa o próprio GHR, resultou um 

aumento do acervo da exposição permanente, dado ter sido considerada a qualidade 

de uma grande quantidade de objectos que anteriormente não tinha sido escolhida 

para figurar nessa exposição. Assim, a responsabilidade da programação da exposição 

permanente do MCG ganhou novos colaboradores, que foram decisores do acervo: 

estudaram as áreas da colecção em que cada um era especialista e, com base nesse 

estudo, procederam a uma revisão da programação do museu/exposição permanente. 

No quadro, que de seguida apresento, procurei sistematizar esse  valioso contributo, 

documentado neste relatório escrito por GHR em Setembro de 1962, e revisto em 

Outubro desse ano: 
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Relatório GHR  

11 Setembro 1962 

secções EP 

Relatório GHR  

11 Setembro 1962 

consultores 
responsáveis pela 
programação acervo 

Relatório GHR  

11 Setembro 1962 

Alterações que 
introduzidas no 
acervo, na sequência 
da consultadoria 
dada pelos 
especialistas 

Núcleos EP 

1969-2007 

 

ANTIGUIDADES 

1. Neo-Assiria 

            _______  N3 

2. Egipto Madame. Noblecourt 11 obras N1 

3. Grécia Madame Lambrino, 
Mr. Stanley 
Robinson 

 N2 

ARTES DO 
ORIENTE 

 

1. Islam 

 

 

Ernst Kunnel e Basil 
Grey 

  

 

N4 

2. China Mmes. Lyon et 
Hauchercorne 

Transferência de um 
dos dois biombos 
para a secção «Artes 
francesas do séc. 
XVIII» 

N6 

3. Japão Mme. Hauchecorne Aumentou para 24 o 
número de estampas 

 

5 livros «illustrés de 
bois» 

 

Aumentou o número 
de lacas a expor 

N6 

ARTES DO 
OCIDENTE 

 

1. Idade Média 

 

 

MM. Porcher, Pradel 
et Sterling 

 

 

2 pinturas 
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N7 

2. Renascimento MM. Porcher, Pradel 
et Sterling 

2 pinturas italianas 

2 esculturas e 1 
«grupo escultórico» 

N8 e N9 

3. séc. XVII MM. Porcher, Pradel 
et Sterling 

Talvez algumas 
Encadernações  

 

1 pintura flamenga 

 

7 pinturas holandesas 

N8 

4. séc. XVIII francês MM. Adhémar, 
Porcher, Pradel et 
Sterling 

1 biombo 
(transferido da 
secção «China») 

 

9 pinturas 

 

8 esculturas 

 

Gabinete: 10 
desenhos (5 de cada 
vez), 14 estampas (7 
de cada vez), [cerca 
de 12[ «imprimés»  
(c.6 de cada vez) 

N10, N11 e N12 

5. Guardi M. Sterling 2 pinturas N14 

6. Escola Inglesa M. Sterling 1 pintura N13 

7. Grupo compósito 
dos alvores do séc. 
XIX 

MM. Porcher, Pradel 
et Sterling 

1 pintura 

1 escultura 

 «algumas» 
encadernações 

N15 

8. sécs. XIX e XX 
França  

 27 pinturas 

 

«algumas» esculturas 

N15, N16 e N17 
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Na programação final, como sabemos, a exposição permanente vai organizar-se em 

dois «circuitos». 

O primeiro «circuito» vai englobar a arte das antiguidades Pré-clássica e Clássica e a 

arte do Próximo, Médio e Extremo Oriente. Teremos então um «circuito» que 

englobará o que neste relatório de Setembro/Outubro de 1962 surgiu dividido em dois 

«capítulos»: «ANTIGUIDADE» e «ARTES DO ORIENTE». 

Esse «circuito» contará com o mesmo número de núcleos previstos neste relatório 

para os dois primeiros «capítulos» do museu, isto é, com seis núcleos. 

No entanto, observe-se o seguinte: 

• Em Setembro de 1962 previa-se que o «capítulo Antiguidades» (também 

chamado «agrupamento») reunisse a «arte neo-assíria» (o futuro núcleo 3 – 

Arte da Mesopotâmia [EP N3]; o «Egipto», o futuro núcleo 1 – Arte Egípcia 

[EP N1]; e a «Grécia», o futuro núcleo 2 – Arte Greco-Romana [EP N2]. 

As alterações gerais, que se vieram a verificar, dizem respeito, por um lado, à 

sucessão destes três núcleos, e por outro, ao alargamento da «secção» da 

«Grécia» á arte romana. 

• No «capitulo» «arte do Oriente previam-se três secções: «Islam», «China» e 

«Japão». Como sabemos, a «arte do Oriente Islâmico» constituirá o acervo do 

futuro núcelo 4 [EP N4]; será criado um núcleo de «arte arménia» [EP N5]; e 

a arte da China e a arte do Japão serão englobadas num único núcleo: o núcleo 

6  da «Arte do Estremo Oriente» [EP N6]. 

Resumindo, podemos considerar como alterações estruturais que serão introduzidas 

na organização do primeiro circuito da exposição permanente: a introdução de arte 

romana no núcleo 2 (Arte Greco-Romana) [EP N2]); a criação de um núcleo de arte 

arménia [EP N5]; e a junção da arte chinesa e da arte japonesa num único núcleo [EP 

N6]. 

Quanto ao segundo circuito,  o «circuito da Arte Europeia», que aqui corresponde ao 

«capítulo» «ARTES DO OCIDENTE» estavam previstos, neste relatório, oito grupos, 

embora na exposição permanente definitiva tenhamos onze núcleos. 
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• A «Idade Média» vai corresponder ao núcleo «7. Marfins e Iluminuras» [EP 

N7]; o «Renascimento» corresponderá ao núcleo «9. Arte do Renascimento. 

Flandres, França e Itália» [EP N9] 

• O «Século XVII» corresponderá ao núcleo «8. Pintura e escultura (Sécs. XV, 

XVI e XVII) Alemanha, Flandres, Holanda e Itália» [EP N8] 

• O «Século XVIII Francês» será dividido por tês núcleos: o núcleo «10. Artes 

Decorativas (Séc. XVIII) França» [EP N10]; o núcleo «11. Pintura e Escultura 

(Séc. XVIII) França [EP N11]; e o núcleo «12. Ourivesaria (Sécs. XVIII e 

XIX) França» [EP N12]  

• «Guardi» corresponderá ao núcleo «14. Pintura (Sécs. XVIII-XIX) Itália» [EP 

N14] 

• A «Escola Inglesa» corresponderá ao núcleo «13. Pintura (Sécs. XVIII e XIX) 

Inglaterra» [EP N13] 

 

• E os «Séculos XIX e XX Franceses» vão corresponder ao núcleo «15. Pintura 

e Escultura (Séc. XIX) França» [EP N15] ao núcleo 16. Pintura (Séc. XIX) 

França [EP N16] e ao núcleo «17. Obras de René Lalique» [EP N17]. 

• Neste relatório estão presentes as opções dos «cabinets»: o de ourivesaria no 

futuro núcleo «12. Ourivesaria (Sécs. XVIII e XIX) França» [EP N12] e o de 

joalharia no futuro núcleo «17. Obras de René Lalique» [EP N17]. 

 

Analisarei agora a segunda parte deste relatório, escrito por GHR em Setembro de 

1962, em que o museólogo francês trata do «Projecto» arquitectónico do MCG. 

II. «PROJECTO 

A. GALERIAS DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS478 

1. «Exame do programa das galerias 

«La partie I du présent rapport constitue une révision de programme dont j’ai pu, 

apres m’être mis d’accord avec Mme. Le Conservateur, présenter un commentaire au 

groupe des architectes. 

                                                           
478 Na verdade, GHR vai referir-se ás galerias de exposição permanente. Trata-se de um erro: em vez 
de «temporárias» leia-se «permanente». 
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Il a été entendu que ce document, joint à ceux qui en forment la base, serait étudié à 

fond par les architectes, en liaison avec Mme. Le Conservateur. 

C’est en effet avec l’aide de ce programme remanié que MM. Les architectes pourront 

proceder à l’étude des problèmes énoncés ci-après. 

 

J’ai attiré l’attention sur l’importance de certains apports supplémentaires. Non sans 

souligner l’opportunité de donner une densité plus serrée aux objets secondaires.».479 

Esta passagem do relatório de GHR torna claro como se processava o trabalho de 

equipa entre este consultor permanente, a conservadora-chefe do MCG (MTGF) e os 

arquitectos-autores do projecto dos edifícios da sede e do museu. Sendo responsável 

pelas revisões da programação que iam sendo introduzidas - neste caso em resultado 

das numerosas consultas feitas a especialistas – Rivière, depois de «ouvir» a 

conservadora-chefe, remetia para os arquitectos–autores a análise dessas mesmas 

revisões do programa, de que no relatório dava conta. 

Note-se que este relatório foi entregue conjuntamente com a documentação de que o 

próprio museólogo se servira para proceder à actualização/revisão da programação: 

«Il a été entendu que ce document, joint à ceux qui en forment la base, serait étudié à 

fond par les architectes, en liaison avec Mme. Le Conservateur.».480 

Segue-se uma apreciação sobre a organização do espaço das galerias de exposição 

permanente, tendo Rivière em conta que devia ser salvaguardado que o visitante 

pudesse ter acesso directo ao circuito de Arte Europeia, sem ser obrigado a percorrer 

o circuito da Arte do Egipto até à do Extremo Oriente. 

2. «Distribuição 

L’importance de maintenir l’ordre chronologique a été soulignée, notamment en ce 

qui concerne l’enchaînement “Moyen Age” et Renaissance”. 

Le rôle d’un raccourci n’a pas été méconnu, permettant aux visiteurs de terminer leur 

visite au terme du parcours Orient ou de l’entreprendre au début du parcours 
                                                           
479 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 8. 
480 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 7. 
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Occident. Il ne convient pas toutefois de ne pas réserver à ce raccourci un traîtment 

trop privilégié, au détriment de la distribuition générale, notamment à la charnière 

Orient – Occident.»481 - Rivière reforça a ideia da divisão entre os dois «percursos»: o 

«percurso Oriente» e o «percurso Ocidente» - futuros «circuito de arte clássica e 

oriental» e «circuito de arte europeia».  

Ao nível do projecto arquitectónico, deverá ficar claro que o visitante pode apenas 

completar um destes «percursos».  

Efectivamente, vieram a ser definidas quatro portas de acesso às galerias de exposição 

permanente: a porta que dá acesso directo ao núcleo «1. Arte Egípcia» [EP N1], 

coincidente com o inicio do «percurso Oriente»; uma porta que dará acesso à zona de 

separação entre o «percurso Oriente» e o «percurso Ocidente» (tal como GHR 

aconselha neste relatório de Setembro de 1962); uma terceira porta que dará acesso 

directo ao núcleo «8. Pintura e escultura (Sécs. XV, XVI e XVII) Alemanha, 

Flandres, Holanda e Itália» [EP N8] e uma última porta que coincidirá com o fim do 

«percurso Ocidente», dando acesso directo ao núcleo «16. Pintura (Séc. XIX) França» 

[EP N16]482. 

3. «Pé direito 

Pour la galerie, s’employer à élever la côte au dessus de 3,60, jusqu’aux points utiles, 

tenu compte des programmes respectifs de la distribuition. 

Étudier le moyen d’élever quelque peu la côte des expositions temporaires au niveau 

supérieur.».483 

                                                           
481 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pp. 7-8. 
482 Sobre o acervo deste núcleo 16 VID.: nesta dissertação, PARTE I: 2.2., pp.47. 
483 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 8. 

Franco Albini, num relatório datado de 19 de Setembro de 1962, refere a propósito do pé-direito do 
edifício do museu: «[...] Il est très important de laisser un haut pied droit tant dans le Musée que dans la 
salle des expositions temporaires. 

Pour le Musée ont peut calculer cette hauteur d’après les oeuvres à exposer; pour la salle d’expositions 
temporaires il faut prévoir les grandes dimensions des peintures modernes.». IN: Franco Albini, 
Correspondência enviada ao Eng. Guimarães Lobato, 19 de Setembro de 1962. Não consultei este 
documento. Servi-me da citação feita por Ana Tostões IN.: TOSTÕES (2006 a.): CD-ROM: 
CATÁLOGO: Capitulo 5: «Do projecto à obra. 1961-1969. 1962»: pág. 13. 
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No museu, a Diana de Houdon (INV. 1390) foi a única escultura que exigiu uma 

solução que colmatasse a insuficiência do pé-direito do edifício - solução essa da 

autoria do arquitecto Keil do Amaral.484 As duas outras esculturas de grandes 

dimensões, expostas desde 1969 - o Apolo de Houdon (INV. 552)485 e o Jean d’Ayre 

de Rodin (INV. 567)486 - não foram montadas no interior das galerias de exposição 

permanente. 

4. «Iluminação 

a) respecter en priorité les niveaux Thomson, en accord avec les programmes 

respectifs des exhibits.487 

b) s’efforcer d’utiliser la lumiére naturelle dans le respect de cês niveaux, surtout 

en ce qui concerne la peinture. 

c) éviter dans un même ensemble des écarts trop grands entre les niveaux 

d’éclairement: raison physiologique.».488 

A alínea b) remete para uma questão também numerosas vezes pensada durante o 

processo da programação do MCG, a da iluminação do Museu. Num documento 

datado de 30 de Julho de 1962, Charles Sterling, dera a sua opinião sobre esta questão 

específica da iluminação natural da pintura antiga. Nessa carta de Charles Sterling 

enviada à Conservadora-chefe do MCG, o Conservador do Museu do Louvre deu a 

sua opinião sobre a iluminação do Museu: 

«En ce qui concerne le problème d’éclairage, mon opinion est très simple: Je ne vois 

aucune différence entre le Musée Gulbenkian et un très grand nombre des musées 

(notamment en Amerique), situés égalemente dans des parcs. L’éssentiel c’est de 

montrer les oeuvres dans les conditions les meilleures pour faire ressortir toutes les 

qualités que leurs auteurs y ont mises. Or, les tableaux ont été conçus et exécutés dans 

                                                           
484 Segundo o testemunho de José Sommer Ribeiro. VID.: depoimento de “José Sommer da França 
Ribeiro (Arquitecto Coordenador da Obra)”, IN.: TOSTÕES (2006 b): 13 Testemunhos, DVD. 
485 VID.: nesta dissertação, PARTE I: 1., pág. 19. 
486 VID.: nesta dissertação, PARTE I: 1., pág. 20. 
487 Esta alínea a) tinha já sido objecto de regulamentação por parte do próprio GHR. Não tive acesso 
ao relatório que o museólogo terá escrito especificamente sobre a questão da iluminação do museu, 
mas no relatório da reunião entre o engenheiro Luís Guimarães Lobato e os consultores Arquitecto 
William Allen e GHR – datado de 6 de Abril de 1962  -, surgem dados relativos a este ponto, já 
referidos por mim nesta dissertação. VID.: Nesta dissertação: PARTE II: 3.1., nota 382, pág. 177. 
488 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962, pág. 8. 
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la lumière du jour et seule la lumière du jour en donne une idée juste. L’éclairage 

artificiel n’a été introduit dans les Musées que par stricte nécessité.»489 

Uns meses mais tarde, Franco Albini, depois de visitar a FCG (os estaleiros da 

Palhavã) a 8 de Setembro - portanto, dois dias antes da data do terceiro relatório 

escrito por GHR - escreveu um outro onde defendeu: «Je crois indispensable suivre 

l’avis de Rivière d’employer l’éclairage naturel pour la peinture, pour la scupture et, 

en général, pour toutes les pièces. Les monnais, les pieces étrusques490, les livres 

enluminés etc, seront, à mon avis, eclairés artificiellement. [...] A mon Avis, il n’est 

pas possible et pas convenable de melanger l’éclairage naturel à l’éclairage 

artificiel.»491 

A alínea c)  do terceiro Relatório de GHR em análise, ainda que não se refira a um 

conjunto de objectos museológicos específico, introduz uma observação de carácter 

museográfico muito detalhado. 

B. «SERVIÇOS 

a. étendre quelque peu la surface de la salle du catalogue 

b. procéder à un regroupement de la série suivante, dans l’ordre suivant, 

de gauche à droite: 

• chambre froide 

• réserve des emballages de sécurité, débouchant à présent sur l’aire 

d’emballage 

• réserve de matériel du service des collections 

• local pour les bandes magnétiques, et le materiel de sonorisation 

individuelle des galeries (1/2 carré) 

                                                           
489 IN: Charles Sterling, Carta enviada a Maria Teresa Gomes Ferreira, 31 de Julho de 1962. Não 
consultei este documento. Servi-me da citação feita por Ana Tostões IN.: TOSTÕES (2006 a.): CD-
ROM: CATÁLOGO: Capitulo 5: «Do projecto à obra. 1961-1969. 1962»: pág. 11. 
490Talvez Franco Albini se estivesse a referir às moedas gregas, dado que não existem moedas etruscas 
na Colecção do MCG. 
491 IN: Franco Albini, Correspondência enviada ao Eng. Guimarães Lobato, 20 de Setembro de 1962. 
Não consultei este documento. Servi-me da citação feita por Ana Tostões IN.: TOSTÕES (2006 a.): 
CD-ROM: CATÁLOGO: Capitulo 5: «Do projecto à obra. 1961-1969. 1962»: pp. 12-13. 
Relativamente à iluminação do piso III do museu, segundo consta num documento de programação, só 
a 19 de Fevereiro de 1968 se chegaria, finalmente, a um consenso definitivo: «[...] atingiu-se 
finalmente uma concepção de iluminação do Piso 3 do Museu que parece responder a todos os 
requisitos de uma forma francamente satisfatória.». IN: Informação do Serviço de Projectos e Obras. 
Engenheiro Alderico Machado, 19 de Fevereiro de 1968. Citada por Ana Tostões IN: TOSTÕES (2006 
a.): CD-ROM: CATÁLOGO: Capitulo 5: «Do projecto à obra. 1961-1969. 1968»: pág. 2. 
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• magasin de matériel de la conservation (1/2 carré) 

• magasin d’archives de la conservation (1/2 carré).».492 

Ressalvo que, por não caber no âmbito deste meu trabalho académico, não desenvolvi 

a competência suficiente para avaliar a importância destas orientações de GHR 

relativamente aos diferentes serviços de apoio do museu. O aprofundamento do 

estudo da consultoria de GHR na programação do MCG obrigaria a estabelecer uma 

análise comparativa entre esta participação documentada no AFCG e a participação, 

já estudada, de GHR em diversos outros museus, das quais a mais importante foi a 

programação do Musée des arts et des traditions populaires. 

Seria também muito interessante perceber até que ponto o museólogo-etnólogo 

contamina, ou não, com uma perspectiva antropológica certos aspectos por si 

aconselhados na programação deste «museu de arte», de Lisboa.. 

Por outro lado, sabemos que decisões tão estruturais como a definição das  áreas de 

exposição e das áreas de Reservas do museu, tiveram que ser tomadas com base no 

inventário da Colecção. Mas, como pudemos perceber a partir do testemunho dado 

por GHR neste relatório de Setembro de 1962, apesar do inventário estar já completo 

desde Setembro de 1957, o facto de terem sido consultados especialistas das várias 

áreas da Colecção, levou a que, nessa data, fosse acrescentado uma significativa 

quantidade de objectos ao acervo da exposição das «galerias públicas». 

Ficou, assim, claro que a área considerada no estudo do edifício – e definida no 

Projecto de Licenciamento (aprovado pela CML em Dezembro de 1961) – partira de 

um acervo menos numeroso do que aquele que, a partir de Setembro de 1962, passou 

a estar previsto ser exposto nesse espaço, agora que já não era possível aumentar a 

área de exposição permanente do Museu. Efectivamente, o estudo de concepção geral 

e o anteprojecto do museu tiveram como base um acervo bem menos numeroso. E daí 

que MTGF se venha a queixar, cerca de 40 anos mais tarde, de as peças não caberem 

no museu...493 

                                                           
492 IN.: G. H. Rivière (11 Setembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962,pp. 8-9. 
493 «Apesar de todos os relatórios que nós fizemos, todos os elementos que fornecemos, que foi até à 
exaustão – o pormenor em alturas, em tipo de objectos, em agrupamento por vitrinas, etc. – apesar 
disso, eu acho que os arquitectos não olharam muito para isso. Quando começámos a instalar a 
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Duas passagens de duas cartas escritas no mesmo dia, a 16 de Novembro de 1962, por 

LGL, uma ao arquitecto franco Albini e a outra ao arquitecto Willliam Allen, 

reforçam o que temos vindo a observar ter sido a grande responsabilidade de Rivière 

no processo de programação do MCG : 

«Dear Albini, 

The architects are developing a final design for the chronological display for Art 

Collections of the Museum. It seems that they have achieved what was strongly 

recomended by Georges Henri Rivière, with out compromising the architectural of the 

structural design of the building. [...]».494 

 

«Dear Bill, 

There has been some delay in the architects work to find the right solution for the 

Museum design. Fortunately a final solution has been arrived at. It seems that it only 

needs a final checking and confirmation from Rivière. [...] 

It seems that after all, the museographic problems have been solved and the structural 

anda ir conditioning designs have been settled, in their basic lines wich enable us to 

introduce the final lighting and acoustical designs. [...]».495 

 

                                                                                                                                                                      
colecção efectivamente, depois de estar tudo preparado, os espaços não chegavam.». IN.: “Maria 
Teresa Gomes Ferreira (Conservadora-Chefe do Museu”, TOSTÕES (2006 b): 13 Testemunhas DVD. 
494 IN.: Luís Guimarães Lobato[Correspondência entre o Engenheiro Guimarães Lobato e o Consultor 
Franco Albini], 16 de Novembro 1962. 
495 IN.: Luis Guimarães Lobato, [Correspondência entre o Engenheiro Guimarães Lobato e o 
Consultor William Allan] 16 Novembro 1962. 
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3.4. Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du Projet du Musée de 

la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 23 novembre 1962496 

 

No seu relatório de 23 de Novembro de 1962, GHR começa por indicar o contexto em 

que foi realizado este documento: «Durant mon actuel séjour à Lisbonne, j’ai pu 

m’entretenir avec M. Le Directeur du Service des Oeuvres et Projets [Luis Guimarães 

Lobato] et MM les architectes [Pessoa – Cid - Athouguia] de l’état d’avancement du 

projet du Musée et en examiner avec eux les derniers plans el la maquette. J’ai 

procédé également à des échanges de vues, à ce même sujet, avec Mme. Le 

Conservateur [Maria Teresa Gomes Ferreira].».497  

As «impressões» que nele relata resultaram de reflexões tidas com LGL, os 

arquitectos autores da obra e a Conservadora-chefe do MCG. Reflexões essas que 

tiveram como instrumento de apoio as maquetas do edifício. Essas «impressões» 

sobre o Programa e o Projecto são organizadas em duas partes: as que dizem respeito 

aos «níveis inferiores» do museu e as que se referem ao «nível superior» do Museu. 

«NIVEAUX INFÉRIEURS 

Mise au point du stade utile. Le programme de la distribuition est traduit dans le 

projet. 

NIVEAU SUPÉRIEUR 

1. Généralités 

Les problèmes majeurs qui se possaient ont reçu solution. 

• Le toit est doté d’une structure continue, il pourrevoit efficacement à la 

flexibilité de l’espace, la lumière naturelle et artificielle, du conditionnement. 

• Accord entre les grandes lignes du système des baies et des exigences du 

programme de la lumière naturelle. 

• La chronologie du plan est assurée dans les deux grands secteurs y compris ce 

qui en avait été jusqu’ici l’obstacle dans l’isthme entre les deux “pátios”. 

                                                           
496 Relatório assinado e datado. 4 páginas. Fiz uma transcrição integral do texto deste relatório de 23 
de Novembro de 1962. 
497 IN.: G. H. Rivière (23 de Novembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et 
du Projet du Musée de la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 23 novembre 1962, pág. 1. 
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• Ces pátios ont trouvé leurs structures organiques différenciées. Cela favorisera 

les solutions d’une ambiance plus orientale pour le premier et d’une ambiance 

plus occidentale pour le second. 

2. Vestibule 

OK. 

3. Egypte 

Les proportions et disposition sont satisfaisantes, qui tiennent compte du classement 

proposé par l’expert. 

4. Gréce 

Bon emplacement en première vue, face à l’arrivée, de la ou des deux futures vitrines, 

à double face, destinées au premier choix des monnais. Bon emplacement, en 

deuxième vue, de la future vitrine du deuxième choix et des éléments d’interpretation 

à y associer. Bon emplacement du vase Parthe formant transition entre Grèce et 

Islam.».498 

Como já referi, não haverá peças de segunda escolha neste núcleo. Com efeito, nunca 

chegou a ser adoptada esta perspectiva defendida por Rivière de existirem «elementos 

de interpretação» junto dos objectos expostos nas vitrinas (mesmo se durante vários 

anos existiram na exposição permanente do MCG folhas de sala que permitiam uma 

contextualização mais aprofundada do que a que é facilitada pela leitura da tabela de 

cada objecto499). 

5. «Islam 

La chronologie interne m’a paru être serrée de plus prés. La solution est très heureuse, 

consistant à avoir diminué quelque peu la surface des tapis du sol, à condition que les 

tapis à présentation verticale offrent la résistance nécessaire. 

Bon emplacement du cabinet des manuscrits.».500 

Estava previsto um «gabinete» de manuscritos islâmicos. Ulteriormente seria decidido 

expô-los no interior de duas vitrinas.  

                                                           
498 IN.: G. H. Rivière (23 de Novembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et 
du Projet du Musée de la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 23 novembre 1962, pág. 2 
499 VID.: lista destes textos neta dissertação, BIBLIOGRAFIA: II. b.2., pág. 244. 
500 IN.: G. H. Rivière (23 de Novembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et 
du Projet du Musée de la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 23 novembre 1962, pág. 2. 



  215  

6. «Extrème Orient 

Excellente idée la disposition en angle. La Chine débute dans un climat de détente, en 

vue de 1er pátio; le Japon s’achève dans les conditions de lumière très controlée qui 

s’imposent.».501 

Em Novembro de 1962, o projecto ainda aceitava uma abertura para o pátio da zona 

ocupada pela arte do Extremo-Oriente. Ulteriormente, seria decidido construir uma 

parede que separa essa zona do pátio que, em parte, lhe é contíguo. 

Lembro que entre Outubro de 1969 e Outubro de 1999 a exposição permanente do 

MCG contava com um conjunto de estampas japonesas. Deve ser às condições de 

conservação destas estampas que se refere GHR quando escreve que a mostra de arte 

do Japão «finaliza com as condições de iluminação muito controlada que se impõem». 

7. «Moyen Age 

Bien situe en général. Mais la distribution interne est à repenser: moins de 

cloisonnements, Vierge à mettre en meilleure vedette à l’entrée, ivoires à mettre en 

meilleure vue.».502 

Este núcleo – o futuro núcleo «7. Marfins e Iluminuras» [EP N7] – veio a ser formado 

por duas vitrinas de cada lado de um corredor de passagem entre a zona de descanso, 

entre os dois circuitos, e o núcleo 8 (Arte Europeia – Pintura e Escultura, séculos XV 

a XVII). De um dos lados vieram a ficar as vitrinas dos manuscritos e iluminuras – 

acervo não referido neste relatório de Novembro de 1962 - e do outro a vitrina com os 

marfins. O conselho de Rivière para não serem criados tantos «cloisonnements» leva-

me a pensar que nesta data ainda não estava prevista esta solução das vitrinas. 

A insistência na valorização da Virgem (INV. 207) vem já de há dois relatórios atrás, 

desde Abril de 1962, portanto.503 

8. «Renaisance 

                                                           
501 IN.: G. H. Rivière (23 de Novembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et 
du Projet du Musée de la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 23 novembre 1962, pág. 2. 
502 IN.: G. H. Rivière (23 de Novembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et 
du Projet du Musée de la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 23 novembre 1962, pág. 2. 
503 VID.: nesta dissertação, PARTE II: 3.3., pág. 195. 
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Les grandes tapisseries disposent enfin, tout à la fois, de la hauteur exceptionnelle 

sous plafond indispensable, d’une galerie proportionnée et de la situation 

chronologique souhaitable.».504 

A referência às tapeçarias de armação Jogos de Crianças (INV. 29 A-D)  e à tapeçaria 

Vertumo e Pomona (INV.2329) parece indicar estar fixado o pé direito do piso 3 do 

museu.505 

9. «Chefs d’oeuvres de la peinture hollandaise 

Cabinet de l’ampleur et de proportions souhaitées. 

10. Peinture française 

La galerie en fera suite à la peinture hollandaise, avec la ponctuation du Puget.».506 

Na programação definitiva da exposição permanente a pintura holandesa – que 

ocupará o espaço final do núcleo «8. Pintura e escultura (Sécs. XV, XVI e XVII) 

Alemanha, Flandres, Holanda e Itália» [EP N8], não antecederá a pintura francesa507 - 

que há-de repartir-se entre os seguintes núcleos: núcleo «10. Artes Decorativas (Séc. 

XVIII) França» [EP N10]; núcleo «11. Pintura e Escultura (Séc. XVIII) França [EP 

N11] e núcleo «15. Pintura e Escultura (Séc. XIX) França» [EP N15]. 

11. «Art français appliqué 

Bon emplacement, espace que je crois suffisant. Il se confirme qu’on y repartira, pour 

favoriser l’ambiance et alléger les présentations du Cabinet d’Orfévrerie, quelques 

peintures et orfévreries secondaires. 

                                                           
504 IN.: G. H. Rivière (23 de Novembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et 
du Projet du Musée de la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 23 novembre 1962, pág. 3. 
505 A 16 de Setembro de 1966, José de Azeredo Perdigão, escreveria uma carta aos arquitectos autores, 
insistindo: «Mantenho a opinião que a altura das salas de exposição do museu é pequena, tanto em si 
como em relação às dimensões de alguns objectos a nelas expor. [...]» IN.: José de Azeredo Perdigão, 
Carta aos arquitectos autores do projecto da Sede e Museu, 16 de Setembro de 1966. Não consultei 
este documento. Servi-me da citação feita por Ana Tostões IN.: TOSTÕES (2006): CD-ROM: 
CATÁLOGO: Capitulo 5: «Do projecto à obra. 1961-1969. 1966»: pp. 5-6. 
506 IN.: G. H. Rivière (23 de Novembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et 
du Projet du Musée de la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 23 novembre 1962, pág. 3. 
507 Ainda que seja possível ao visitante que se encontrar no interior do núcleo 8 avistar, num ângulo de 
visão determinado, dois quadros franceses expostos no Núcleo 11. 
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Bon emplacement, au coeur, du Cabinet d’Orfévrerie, dont la surface sera à 

vérifier.»508 - neste relatório surge a decisão de ocupar parte da área da secção 

dedicada ás artes decorativas (futuro núcleo 10 [EP N10])  com vitrinas de ourivesaria 

que não cabem no «gabinete» de ourivesaria. 

12. «Deuxiéme zone de reos 

L’ídée surgit, très heureusement, d’améliorer la liaison avec le 1er “pátio” au moyen 

d’un décor végétal.»509 - Rivière previa a existência de uma segunda «zona de 

repouso» no interior do museu. com vista para o segundo pátio. Esta segunda zona de 

descanso situar-se-ia na zona que veio, na verdade, a ser ocupada pelo núcleo «11. 

Pintura e Escultura (Séc. XVIII) França [EP N11]. 

13. «Apollon et Diane 

La hiérarchie de valeur en a été respectée dans les emplacements. Diane 

heureusement situe sur fond de pátio.».510 

Esta perspectiva, com a Diana (INV. 1390) tendo como fundo o pátio, pressupunha 

que a escultura de Houdon tivesse sido montada de outra forma. Rigorosamente, a 

deusa da caça tem o pátio à sua mão direita. 

14. «Guardi 

Espace qui m’a paru trop important, à diminuer. 

15. «Peinture anglaise 

Espace à augmenter, renforcer l’aspect “Galerie”, de vedette à donner au 

Gainsborough. 

16. Peinture française XIXeme siécle 

Les impressionistes auront une “Galerie” en vedette, l’École de Barbizon en auront 

une en retrait, ce qui réalise la hierarchie souhaitée.»511 - prevê uma valorização dos 

Impressionistas em relação ao núcleo de pintura de Barbizon. Pelo menos desde 2001, 
                                                           
508 IN.: G. H. Rivière (23 de Novembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et 
du Projet du Musée de la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 23 novembre 1962, pág. 3. 
509 IN.: G. H. Rivière (23 de Novembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et 
du Projet du Musée de la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 23 novembre 1962, pág. 3. 
510IN.: G. H. Rivière (23 de Novembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 23 novembre 1962, pág. 3. 

511 IN.: G. H. Rivière (23 de Novembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et 
du Projet du Musée de la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 23 novembre 1962, pág. 4. 
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não existe, uma valorização das obras dos Impressionistas em relação às dos 

Naturalistas franceses. 

17. «Lalique 

Dessin de la surface à améliorer. Idée à suivre de deux groupes de la joaillerie, l’un 

restreint et de premier choix, à présentation plus large, l’autre plus développée et de 

deuxième choix, à présentattion serré.».512 

Rivière prevê, como já acontecera para outros conjuntos, a diferenciação do acervo, 

em obras «de primeira escolha» e de «segunda escolha», com montagem diferenciada. 

O núcleo 17 dedicado à obra de René Lalique, em termos de montagem e de número 

de objectos do acervo, foi o único núcleo que sofreu reprogramação no período 1969-

2007. 

Desde 2001, fazem parte do acervo deste núcleo: jóias, vidros, outros objectos e 

desenhos (estudos para jóias)513. Não existem propriamente objectos de segunda 

escolha, embora algumas jóias sejam expostas isoladas em vitrinas e outras não. 

18. «Rodin 

Éviter l’aspect “riche”.».514 

Estaria prevista a existência de uma «secção» apenas dedicada a Rodin? 

Na montagem apresentada em 1969, na abertura do MCG, as esculturas de Rodin, tal 

como acontece na apresentação actual, encontravam-se dispersas pelo núcleo 15 da 

exposição permanente. (Excepto o Jean d’Ayre (INV. 567) já aqui várias vezes 

referido).515 

19. «Conclusion 

Je crois le moment venu, pour le Conservateur dans le cadre général ainsi obtenu, 

compte tenu des amendements secondaires nécessaires, de proceder à la mise au point 

                                                           
512 IN.: G. H. Rivière (23 de Novembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et 
du Projet du Musée de la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 23 novembre 1962, pág. 4. 
513 VID.: nesta dissertação, PARTE I: 2.2., pág. 47. 
514 IN.: G. H. Rivière (23 de Novembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et 
du Projet du Musée de la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 23 novembre 1962, pág. 4. 
515 VID. Imagem da montagem desta escultura na exposição permanente de 1969, IN: Maria Teresa 
Gomes Ferreira, Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 1969 [Separata da «Colóquio, Revista de 
Artes e Letras»]: pág. 46. 
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détaillée, en étroite liaison avec les architectes, des emplacements des petits groupes 

et des unités du programme.»516 - pode concluir-se desta consideração final - em que 

o consultor afirma ter chegado o momento de Maria Teresa Gomes Ferreira poder 

doravante proceder «à la mise au point détaillée» do programa – que Rivière 

preparava-se para se desvincular do processo de programação do Museu, em que 

participara durante os últimos 6 anos, de 1958 a Novembro de 1962? Um mês depois, 

a 24 de Dezembro de 1962, Luís Guimarães Lobato escrevia a William Allen: «The 

final touch is being given for the definitive settlement of the museographic basis of 

the museum design. It seems that Georges Henri Rivière is satisfied now with the 

sheme already achieved and than the Project can proceed.».517 

 

                                                           
516 IN.: G. H. Rivière (23 de Novembro de 1962), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et 
du Projet du Musée de la Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 23 novembre 1962, pág. 4 
517 IN: Eng. Guimarães Lobato, Correspondência enviada a William Allen,  24 de Dezembro de 1962. 
Não consultei este documento. Servi-me da citação feita por Ana Tostões IN.: TOSTÕES (2006 a.): 
CD-ROM: CATÁLOGO: Capitulo 5: «Do projecto à obra. 1961-1969. 1962»: pág. 14. 
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3.5.Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du Projet du Musée de  

la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 24 mars 1963518 

 

O quinto relatório de GHR data de 24 Março 1963, resultou de uma «troca de pontos 

de vista» com LGL, os arquitectos Sommer Ribeiro e Sotto Mayor e os arquitectos 

Ruy Athouguia, Pedro Cid e Alberto Pessoa, e nele o museólogo francês dá conta do 

«estado de avanço do Projecto do Museu da Fundação Calouste Gulbenkian». 

Rivière, tal como acontecera nos relatórios anteriores, começa por indicar o contexto 

específico em que o seu relatório foi elaborado: «Durant le séjour qui s’achève, j’ai 

procédé à des échanges de vue avec le Directeur des Oeuvres et Travaux de la 

Fondation, ses collaborateurs et les architectes du projet.»519 

Este documento foi estruturado em nove pontos.  

1. «Structures et trame générales de l’édifice 

2. Eclairage 

3. Collections d’étude 

4. Expositions temporaires 

5. Laboratoires 

6. Distribution des services et des magasins 

7. Plan et équipement de la galerie d´étude 

8. Plan et équipement des galeries niveau III 

9. Ethno-musicologie du Portugal».520 

Cada um destes pontos está dividido em várias alíneas.521 

i. «Structures et trame générales de l’édifice 

                                                           
518 Relatório assinado e datado. 6 páginas. Fiz uma transcrição parcial do texto deste relatório. 
Ana Tostões refere este documento em: TOSTÕES (2006 a.): nota 26: pág. 43; TOSTÕES (2006 a.): 
CD-ROM: CATALOGO: Capitulo 5: «Do projecto à obra. 1961-1969. 1963»: Nota 6: pág. 6. e 
TOSTÕES (2006 b.): Nota 59, pág. 261. 
519 IN.: G. H. Rivière (24 de Março de 1963), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de  la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 24 mars 1963, pág. 1. 
520 IN.: G. H. Rivière (24 de Março de 1963), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de  la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 24 mars 1963, pág. 1. 

521 Farei observações apenas sobre as alineas que se referem directamente a aspectos de que até agora 
tenho vindo a tratar. 
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a) «À quelques détails prés, les emplacements des structures rigides ont été 

fixees: accès et escaliers du public et de service, issues de secours, baies 

assurant au galeries du niveau III  la vue sur le par et sur les pátios [...], murs 

et poteaux porteurs, elevateurs, locaux réservés aux intallations mécaniques et 

sanitaires, gaines principales, etc., on a tenu compte des recomandations de 

l’expert de la sécurité, formulées entretemps, concernant la sécurité-vol et la 

sécurité incendie.».522 

b) «Le reste des espaces disponibles – représentant en fait la très grande majorité 

de la surface générale de plancher – bénéficie désormais d’une exceptionnelle 

flexibilité. Cette ressource permet d’intégrer totalement l’actual programme, 

non sans en favoriser les adaptations futures. Elle s’étend aussi bien aux 

locaux de travail et de magasinage qu’aux galeries d’étude du niveau II. 

c) «Les structures adaptées permettent, dans les galeries, de réaliser un système 

de diffusion de l’air conditionné assurant toute l’homogeneité désirable du 

climat intérieur, quels que soient les cloisonnements. 

d) «Comme il en est toujours dans les cas d’études rationnellement conduites, les 

structures et la trame contribueront à l’expression esthétique de l’édifice: cas 

de la poitraison du plafond du niveau III. 

ii. Éclairage 

Le dispositif adopte dans ses grandes lignes répond aux príncipes suivants: 

a) Donner à l’éclairage naturel – moyen incomparable à condition d’être contrôlé 

– son maximum de chances: lateralement (cf. Ci-dessous 1a)523 et 

zénithalement (le plafond du niveau III et prévu à cette fin). 

b) Faire jouer à l’éclairage artificielle son role de substitut (au maximum durant 

la nuit) ou de complément de l’éclairage naturel. 

c) Fournir les niveaux d’éclairement dans les limites que reconmandent les 

experts scientifiques: compte tenu des réactions respectives des divers 

materiaux, organiques ou non, constitutifs des objects du musée, - compte tenu 

aussi d’une évolution possible, en augmentation ou en diminution, des seuils 

actuellement adoptés. 

                                                           
522 IN.: G. H. Rivière (24 de Março de 1963), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de  la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 24 mars 1963, pág. 1. 
523 GHR está a referir-se aos pátios. 



  222  

d) Permettre entre les niveaux extrèmes d’éclairement les transitions qui exige le 

confort visuel. 

e) Par le jeu des éclairages d’ambiance et des éclairages orientés, obtenir au 

mieux le rendu des couleurs et des volumes.».524 

Um dos prazeres que resulta da leitura destes relatórios de GHR está em adivinhar 

um museu imaginado através das descrições do tratamento da iluminação. 

A iluminação zenital será totalmente abandonada. Existirão, ao longo das galerias 

de exposição permanente, várias superfícies vidradas que permitirão a entrada de 

luz natural, que é cenograficamente combinada com a luz artificial, ainda que 

também tenha sido deixado ao Sol o capricho de surpreender o visitante do MCG. 

iii. «Collections d’étude 

Déjà evoqué dans le précédent rapport, ler rôle des collections d’étude est 

désormais pris en évidence dans le dispositif adopté: 

a) Présenter le plus grand nombre possible d’oeuvres exposées au niveau III, 

extraites des reserves par roulement. 

b)  Le faire en densité serré, en vue de répondre au maximum aux besoins de 

l’étude et de l’enseignement. 

La galerie affectée aux collections d’étude será desservie par le hall, elle se situera au 

contact de la salle du catalogue et de la salle de travail du Service des 

Collections.».525 

Neste relatório, Rivière defendeu que a parte da colecção reservada ao estudo e ensino 

fosse distribuída pela exposição permanente – da mesma forma que aconselhara no 

relatório de Novembro de 1962 – e pela «galeria de estudo», situada no piso II do 

edifício do museu. Esta última ficaria directamente ligada a dois serviços que muito 

lhe poderiam ser úteis: a «sala de catalogação» e a «sala de trabalho do Serviço de 

Colecção». Previa também que a selecção das obras de segunda escolha a serem 

expostas nas galerias do piso III fosse rotativa: periodicamente seriam expostas obras 

trazidas das Reservas. Deste modo permitir-se-ia a divulgação do maior número 

possível de objectos da Colecção do museu. 
                                                           
524 IN.: G. H. Rivière (24 de Março de 1963), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de  la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 24 mars 1963, pág. 2. 
525 IN.: G. H. Rivière (24 de Março de 1963), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de  la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 24 mars 1963, pág. 2. 
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iv. «Expositions temporaires 

La distribuition des locaux de service du systéme des expositions temporaires a été 

précisée: manutention, bureaux, magasin, magasin-salle de jury. 

Les conditions de securité ont été ameliorées. 

v. «Laboratoires 

Les fonctions de laboratoire photographique et du laboratoire de traitement des biens 

culturels ont donné lieu à un long échange de vues, dont les conclusions ont été les 

suivantes: 

a) L’emplacement que les niveaux I et II donnent à l’ensemble des deux services 

semble très satisfaisant. 

b) La possibilite a été reconnue que le laboratoire photographique travaille aussi 

bien pour le Musée que pour les autres Services de la Fondation, étant 

entendue que la demande du Musée sera particulièrement pressante dans les 

prochaines années. 

[...] 

f) Le laboratoire de traitement serait rattaché au système du Musée, avec les 

divers ateliers techniques qu’il comportera. 

g) Il assurerait les traîtements de routine qu’exigent les objets de toutes 

categories. Il ne se spécialiserait pas dans domaines que ne couvrent pas les 

laboratoires existants dans les autres musées du Portugal. Il le ferait dans 

d’autres domaines à definir, tant au service du Musée de la Fondation qu’à ce 

lui, dans la limite du possible et à certaines conditions, d’autres musées du 

Portugal.».526 

Segundo GHR deviam ser escolhidas como áreas de especialização dos laboratório de 

tratamento dos objectos aquelas áreas que pudessem colmatar a inexistência de 

laboratórios afins no panorama museológico português. 

h) [...] 

                                                           
526 IN.: G. H. Rivière (24 de Março de 1963), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de  la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 24 mars 1963, pág. 4. 
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i)  Il apparaît nécessaire de convoquer un expert de laboratoire de haut niveau, 

qui puisse donner des Avis sur le plan et les dispositifs techniques des deux 

laboratoires. 

Je suggère le non du Dr. Paul Coremans, Profeseur à l’Université de Gand, 

Directeur de l’Institut Royal du Patrimoine Artistique en Belgique. [...]  

Cette consultation serait urgente, rien de définitif ne pouvant être arreté avant 

qu’on se soit entouré de tous les avis désirables.».527 

Mais uma vez Rivière não hesitou em alongar o período de programação e projecto 

para esperar pelos resultados de uma consulta a um especialista, agora a propósito dos 

laboratórios de fotografia e de tratamento dos objectos da colecção. 

vi. «Distribuition des services et des magasins 

L’étude est fort avancée, sur la base des programmes arretés anterieurement d’un 

commun accord. Toutefois, l’intégration des recommandantions de l’expert de la 

sécurité et la mise au point de l’étude des structures et de la trame nécessitent des 

changements de détail. 

Ils seront à étudier en liaison et avec l’accord du Conservateur. Je souhaiterais 

vraiment qu’une solution définitive put être adoptee lors de mon prochain passage. 

vii. Plan et équipement de la galerie d´étude 

La situation est mûre pour approfondir cette étude. La parole est avant tout, au stade 

actuel, au Conservateur. 

Si le Conservateur le trouvait possible et le voulait bien, j’aimerais bien qu’il put 

m’informer, lors de mon prochain passage qui se produira sans doute en mai, d’un 

programme relativement précis des objets à présenter dans cette galerie. 

Nous pourrions ainsi, tous les deux, sur cette base, esquisser les grandes lignes d’un 

programme et en entretenir Mrs. Lobato et les acrchitectes, quitte à mettre au point le 

programme par la suite.».528 

                                                           
527 IN.: G. H. Rivière (24 de Março de 1963), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de  la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 24 mars 1963, pág. 4. 
528 IN.: G. H. Rivière (24 de Março de 1963), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de  la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 24 mars 1963, pág. 4. 
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A proposta de uma «galeria de estudo» volta a surgir neste relatório de GHR. Em 

Março de 1963, o museólogo expressa a vontade de discutir com a Conservadora-

chefe a programação dessa galeria. Prevendo que essa discussão pudesse vir a ocorrer 

em Maio desse ano, Rivère, pede que MTGF elabore uma lista dos objectos que, no 

seu entender, deveriam aí ser expostos. 

Como sabemos, esta ideia de uma «galeria de estudo» viria a ser abandonada na 

programação definitiva do MCG. 

viii. «Plan et équipement des galeries niveau III 

Beaucup de travail était fait lors de mon dernier passage, que montrent sommairement 

les maquettes, compte tenu d’améliorations entrevues alors comme possibles. 

Bien plus satisfaisante que les anciennes, une solution s’esquissait pour la partie entre 

pátios, de nature à restaurer dans ce secteur un príncipe chronologique auquel nous 

sommes, le Conservateur et moi très atachés. Toujours en harmonie avec ce même 

príncipe, le moyen était trouvé de situer l’espace de présentation des tapisseries de la 

Renaissance, compte tenu de leur hauteur exceptionnelle.».529 

As maquetas do edifício tinham sido alteradas de acordo com os «melhoramentos» 

que em Novembro de 1962 tinham sido «previstos como sendo possíveis de 

introduzir.». 

«La mise au point des structures rigides necessite des modifications. De toute façon, 

une étude d’envergure devra s’effectuer durant les prochains mois, dans laquelle 

Conservateur et Architectes seront étroitement associés, en vue de l’adoption du plan 

à retenir pour l’inauguration, étant entendu, comme toujours que des modifications 

seraient possibles dans l’avenir, dans le cadre de la flexibilité prévue. 

Parallèlement à cette étude du plan, on devrait aussi, avant l’été, s’attaquer à l’étude 

de l’équipement, notamment des vitrines. 

Les visites d’experts des collections sont achevées, l’imense travail de programmation 

qu’ont accompli le Conservateur et ses aides doit être utilisé sans retard. 

                                                           
529 IN.: G. H. Rivière (24 de Março de 1963), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de  la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 24 mars 1963, pág. 1 
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J’aimerais beaucoup que ces problèmes fussent également discutés lors de mon 

prochain passage.».530 

Como resultado das indicações dadas pelos especialistas – cujo período de consulta 

terminou em Março de 1963 -, as Conservadoras puderam repensar a programação. 

Rivière planeia poder vir a discutir, numa futura vinda a Lisboa/FCG, as questões 

surgidas em resultado dessas consultas. Sugere que, como passo seguinte, até ao 

inicio do Verão de 1963, se comece – ele e a MTGF – a estudar o equipamento das 

galerias de exposição permanente. Rivière conclui o seu relatório dando conta de que 

se apercebeu de que muito trabalho fora desenvolvido, quer do «lado da arquitectura», 

quer do «lado da Conservação», desde a sua passagem pela Fundação quatro meses 

antes, em Novembro de 1962. 

Por fim, lamenta não ter podido reunir com Maria Teresa Gomes Ferreira, dado que a 

Conservadora-Chefe se encontrava indisponível na data em que o museólogo se 

deslocou a Lisboa. 

Como enunciara logo no título dado a este seu relatório - «Rapport sur l’état 

d’avancement du projet du musée de la Fondation Gulbenkian” - nele GHR  não se 

ocupou da Programação do museu. Tal deve ter-se devido, precisamente, ao facto de 

não ter podido reunir-se com MTGF, e não ao facto desse trabalho não ser necessário, 

até porque fica prevista uma reunião precisamente sobre programação com a 

Conservadora-Chefe, a ter lugar daí a cerca de um mês. 

No final de Abril de 1963, está-se ainda em pleno trabalho de programação do museu, 

procede-se ainda à análise de soluções existentes noutros museus, soluções essas que 

possam interessar para tomar decisões definitivas em relação ao desenho do MCG. 

Numa carta escrita por Luís Guimarães Lobato ao consultor William Allen, datada de 

11 de Abril, o engenheiro informa o consultor da FCG de que o Arquitecto Alberto 

Pessoa e o Engenheiro Hipólito Raposo (SPO) preparam uma visita a Inglaterra na 

última semana desse mês: «[...] It was decided that Raposo should come with them 

and cover not only the visits already arranged for them, but also to stay a few days 

more in order to look at some points by himself. 

                                                           
530 IN.: G. H. Rivière (24 de Março de 1963), Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du 
Projet du Musée de  la Fondation Gulbenkian. Lisbonne, le 24 mars 1963, pág. 6. 
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For instance, I think it would be very useful if Raposo visited the National Gallery to 

discuss lighting problems with the curators and Assistants. The same things applies to 

the security installations. In case there is time available it might be intersting to 

Raposo to visit the Victoria and Albert Museum and have a look at their photographic 

and technical laboratories in order to collect their present comments and advice...».531 

 

A 23 de Outubro de 1963, o Director do Serviço de Projectos e Obras escreveu ao 

consultor William Allen informando-o de que: «[...] It is now envisaged to start next 

month with the definite Project of the museum. [...]».532 

 

 

 

                                                           
531 IN: Eng. Guimarães Lobato, Correspondência enviada a William Allen, 10 de Abril de 1963, [pág. 
1]. 
532 IN: Eng. Guimarães Lobato, Correspondência enviada a William Allen, 28 de Outubro de 1963, 
[pág. 1.] 
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3.6.Conceitos orientadores da programação do Museu Calouste Gulbenkian, - 

uma síntese retrospectiva 

 

Em Paris, na Sorbonne, numa das aulas do seu «Curso de Museologia Geral 

Contemporânea»533, leccionado num período já após a sua reforma, GHR trabalhava 

com os seus alunos o tema da programação do Museu Calouste Gulbenkian. O texto 

distribuído sobre a programação do MCG, constitui uma síntese, retrospectiva, dos 

conceitos orientadores da programação deste Museu. Nesse texto, defendia o 

museólogo que, desde o primeiro plano do museu, a equipa liderada por Maria José 

Mendonça fizera assentar a reflexão teórica sobre o museu, em quatro pontos 

essenciais que, depois, orientariam igualmente os estudos museológicos e o programa 

definitivo do museu: 

• «(1.) sur le passage d’un concept de collection privée à celui d’une 

collection publique: le passage, autrement dit, d’un ensemble empirique 

créé pour son plaisir par un collectionneur raffiné, - à un ensemble 

systematique ouvert par une Fondation à un public scientifique, à des fins 

de recherche, et au public global, à des fins d’éducation, de culture et de 

deléctation;» 

Neste primeiro ponto (1.) surge a concepção de um museu como instituição 

responsável por duas grandes áreas de serviço, oferecidos a duas tipologias de 

utilizadores-visitantes: museu como instituição de serviço da e para a comunidade 

científica, e o museu como serviço cultural e educativo, também associado ao lazer, 

tal como o procura a maioria das pessoas que o visitam. 

                                                           
533 Entre 1970/71 e 1982, leccionou o seu Cours de muséologie generale contemporaine, durante um 
semestre por ano (aos sábados de manhã) para os estudantes da «maîtrise d’art et archéologie» das 
universidades de Paris I e Paris IV. Em 1978-79 tinha 35 alunos. VID.: Georges-Henri Rivière, La 
muséologie selon Georges Henri Rivière. Cours de museologie. Textes et témoignes, Paris: Dunod / 
Bordas, 1989, pág. 30 e pág. 34. 
«Le cours comprenait une dizaine de leçons théoriques, ensemble dont  le plan à change deux fois 
pendant la période 1970-1982, sans poutant affecter profondément le contenu des chapitres.» IN: 
Georges-Henri Rivière, La muséologie selon Georges Henri Rivière. Cours de museologie. Textes et 
témoignes, Paris: Dunod / Bordas, 1989, pág. 35. O curso incluía ainda doze lições práticas. VID.:  
Georges-Henri Rivière, La muséologie selon Georges Henri Rivière. Cours de museologie. Textes et 
témoignes, Paris: Dunod / Bordas, 1989, pp.144-145. 
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Por outro lado, ainda que discretamente534, a Colecção do MCG tem vindo a ser 

acrescentada, não recusando os dirigentes da Fundação Calouste Gulbenkian uma das 

dinâmicas de gestão mais importantes de um museu.535 Foram adquiridas vários 

objectos536, e um deles foi considerado tão importante que, desde 2001, integra o 

acervo da exposição permanente.537  

• «(2.) sur le devoir, de nature déontologique, de respecter le message 

original du Fondateur-mécène, sans pour autant manquer à la mission du 

Musée légataire;» 

No segundo ponto (2.) surge a exigência de se  respeitar  o interesse pessoal que deu 

origem à criação da FCG e do seu museu.  

A «mensagem original do Fundador-mecenas» foi, afinal, a de que a sua Colecção de 

arte deveria ficar reunida num mesmo lugar, e que a Fundação a quem legava essa 

                                                           
534 Ressalvo, como notória excepção a esta politica de incorporação discreta, o caso do álbum 
intitulado «A set of prints engraved after the most capital paintings in the collection of Her Imperial 
Magesty the Empress of Rússia, lately in the possession of the Earl of Orford at Houghton in Norfolk; 
with plans, elevations, sections, chimney pieces and ceilings», London, 1788., adquirido pela FCG para 
a colecção do seu Museu e tema de uma das exposições rotativas do ciclo «Uma obra de arte em foco». 
VID.: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. Museu, Uma Obra em Foco: Álbum de gravuras 
inglesas setecentistas. Memória das pinturas da Colecção Walpole, F.C.G., 2004. Edição bilingue. 
(Desdobrável da Exposição temporária do Ciclo «Uma Obra de arte em foco», patente na galeria da 
exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian entre 26 de Outubro de 2004 e 10 de Abril de 
2005). 
535 Ainda que no «Relatório de Apreciação dos três estudos de ante-projecto da construção da sede e 
do museu da Fundação Calouste Gulbenkian» (de Março 1960) se tenha insistido, como frisou Ana 
Tostões,  que no programa das instalações da Sede e Museu elaborado pela equipa do engenheiro Luís 
Guimarães Lobato e por Maria José Mendonça, com a consultoria de William Allen, Georges-Henri 
Rivière [e Franco Albini] tinha sido «dado um particular relevo ao Museu da Fundação, ressalvando 
que se destinava exclusivamente à Colecção Gulbenkian e que não seria acrescentada.». IN.: 
TOSTÕES (2006 b.): pág. 76 e notas 12 e 13 na pág. 256. 
536 Num texto muito recente, assinado por uma das Conservadoras do MCG surge a informação de que 
a FCG comprou um conjunto de desenhos de rené Lalique: «Calouste Gulbenkian reuniu um total de 
vinte e um desenhos do artista [René Lalique], quer para jóias da Colecção, quer para outras cuja 
execução e paradeiro se desconhecem. Recentemente, a Fundação tem vindo a adquirir outros 
desenhos, para jóias da colecção Gulbenkian, que apareceram no mercado internacional, oriundos 
sobretudo do espólio da família de René Lalique.» IN:. Maria Fernanda Passos Leite, “Desenhos”, 
Calouste Gulbenkian (1869-1955): O Gosto do Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 2006, Cat.88, pp. 230. 
537 Refiro-me à Pixide exposta no núcleo «5. Arte Arménia». VID.: nesta dissertação PARTE I: 2.2., 
pág. 35, nota. 31. Ainda que apenas o visitante que, lendo a tabela referente a esse objecto, atentar na 
informação «Adquirida pela Fundação Calouste Gulbenkian / Acquired by the Calouste Gulbenkian 
Foundation» fique a saber que este objecto não foi coleccionado por Calouste Gulbenkian. E para 
poder concluir que este é o único objecto da exposição permanente do MCG que não pertenceu à 
Colecção de Calouste Gulbenkian, terá que verificar as tabelas de todos os objectos expostos! 
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Colecção, deveria ter fins caritativos, artísticos, educativos e científicos.538 Todas as 

outras decisões foram da responsabilidade dos administradores da FCG.539 

• «(3.) sur le concept consécutif du programme et du projet d’architecture 

d’un musée avancé, avec ses réserves accessibles à la recherche, son 

laboratoire de conservation, ses organes de travail scientifique et de 

consultation, ses galeries d’expositions permanente et temporaire, ses deux 

auditoriums;» 

No terceiro ponto (3.), GHR identifica o conceito resultante do programa e do 

projecto de arquitectura «avançado» do MCG. Temos então, um Museu com três 

componentes directamente relacionadas com a sua função científica - com reservas 

acessíveis aos investigadores, com um laboratório de conservação, com os «órgão de 

trabalho e consulta» - e com os espaços que servem a programação expositiva e de 

divulgação da Colecção – possuindo galerias de exposição permanente e de 

exposições temporárias, e dois auditórios. 

• «(4.) sur la composition en quelque sorte symbolique du plan 

chronologique de l’exposition permanente, reflétant dans ses structures la 

personnalité et les goûts du Fondateur: 

o tronc comun de l’antiquité orientale et grecque 

o branche chronologique, où se succèdent, répondent à leurs dates, des 

échantillons prestigieux de l’art d’Orient, puis de l’art de l’Extrême 

Orient 

                                                           
538 IN.: «Capítulo II: Art. 4º», Decreto-Lei  40 690, 18 Julho 1956. 
539 Como lembrava JAP no discurso de inauguração do Museu, em Outubro de 1969: «[...] Numa das 
cláusulas do testamento, Calouste Gulbenkian determina que a acção da Fundação seja exercida, não só 
em Portugal, mas em qualquer outro país, onde os seus Administradores o julguem conveniente. 
Nada diz, porém, quanto ao destino das colecções ou de qualquer dos objectos que as constituem; mas 
os executores testamentários sabiam, perfeitamente, que o Testador, como variadíssimas vezes o disse 
e escreveu, desejava que essas colecções fossem reunidas «sob o mesmo tecto», tecto que, pelas razões 
necessariamente decorrentes do testamento, tinha de ser português. 

A maior preocupação dos executores testamentários e, depois de finda a testamentaria, a do Conselho 
de Administração da Fundação, foi, e continua a ser, a de realizarem, com escrupulosa fidelidade, a 
vontade do autor da herança.». IN.: José de Azeredo Perdigão (Outubro 1969), “Discurso do Doutor 
José de Azeredo Perdigão, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste 
Gulbenkian”, Colóquio. Revista de Artes e Letras, 1ª Série, n.º56, Lisboa: F.C.G., Dezembro de 1969, 
pág. 15. 
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o branche chronologique, où se succèdent de même des échantillons 

prestigieux du Moyen Âge, de la Renaissance et des temps modernes 

de l’Occident.».540 

Neste quarto (4.) e último ponto orientador da programação do MCG, GHR introduz o 

valor simbólico associado à conceptualização deste museu, valor este subjacente ás 

opções de organização da exposição permanente. 

Explicita-se que o «plano cronológico» desta exposição «reflecte» na sua 

estruturação, «a personalidade e os gostos do Fundador». Estes dois elementos 

pessoais são apresentados como critérios para as seguintes decisões: a de existir um 

«tronco comum entre a arte grega e a arte oriental», ou seja o primeiro circuito da 

exposição; a de se ter decidido criar um «ramo cronológico» que ordena «a arte do 

Oriente» e, na continuidade desta, a «arte do extremo Oriente»; e a de seguir este 

mesmo critério cronológico, da mais antiga para a mais recente, na selecção e 

montagem da arte ocidental, correspondente ao segundo circuito da exposição. 

No seu Curso de Museologia, GHR, defendia que num museu devia conseguir-se um 

«equilíbrio» entre os dois sistemas de apresentação/exposição: «[...] est-il plus 

heureux de rechercher une sorte d’équilibre dialectique entre les deux systèmes de 

présentation, qui permette une certaine stabilité et un renouvellement qui témoigne de 

la dynamique de l’instituition. Les expositions temporaires peuvent toujours, par un 

                                                           
540 Este texto integra um documento distribuído numa das suas aulas do Cours de muséologie générale 
contemporaine, que, entre 1970/71 e 1982, durante um semestre por ano (aos sábados de manhã), GHR 
leccionou para os estudantes da «Maîtrise  d’art et archéologie» das universidades de Paris I e Paris IV. 
Este documento foi-me facultado pela Professora Maria Olimpia Lameiras-Campagnolo, que foi aluna 
desse curso em 1971/1972. 
Os  textos correspondentes às lições teóricas dadas por G. H. Rivière  no seu Cours de muséologie 
générale contemporaine, que surgem integrados na obra Georges Henri Rivière, La muséologie selon 
Georges Henri Rivière. Cours de muséologie. Textes et témoignages, Paris: Dunod / Bordas, 1989, - já 
referida nesta dissertação - foram re-elaborados pelos autores desse manual póstumo, com base nos 
documentos da autoria de Rivière distribuídos aos seus alunos, ao longo dos doze anos em que 
leccionou este curso. Mas a redacção dos textos deste manual, embora resultante de uma compilação 
daqueles documentos, não é da responsabilidade directa de G. H. Rivière (ainda que esta publicação 
seja referida bibliograficamente como sendo da autoria do próprio Georges-Henri Rivière). 
Este manual reúne, além de textos da autoria de G.-H. Rivière, vários outros textos da responsabilidade 
de trinta investigadores. VID.: Georges-Henri Rivière, La muséologie selon Georges Henri Rivière. 
Cours de museologie. Textes et témoignes, Paris: Dunod / Bordas, 1989, pág. 6. 
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système de rappels, renvoyer à certains secteurs de l’exposition permanente, que les 

visiteurs reverront ainsi sous un jour différent. [...]».541 

Objectivos estes que Rivière relacionava directamente com a questão da criação e 

resposta, pelo museu, a diferentes tipos de interesses por parte dos «públicos» do 

museu: «Rappelons combien le public de musée est composite, combien il est dificille 

pour l’équipe responsable des présentations trouver une langage susceptible 

d’informer et de satisfaire chacun.». 542 

GHR defendia, dentro dos «museus de arte»543, a existência de duas áreas de 

exposição, diferenciando-as imediatamente de acordo com os públicos a que eram 

dirigidas: «Nous avons évoqué l’actuelle évolution de certains musées d’art. Inscrire 

le musée d’art dans la société, c’est lui imprimer l’orientation interdisciplinaire la plus 

efficace possible pour favoriser la delection de l’art par le public global. 

Comment cette approche est-elle réellement possible? Question sans doute de liberté 

et d’ouverture dans la recherche qui s’attachera à empêcher l’oblitération des oeuvres. 

On peut mettre en valeur les processus complexes dont les objects sont issus, ceux qui 

les ont produits ou encore la société qu’ils évoquent et dont ils émanent. Confrontant 

l’art savant à l’art populaire, usant au besoin de références spatiales et temporelles 

employées avec mesure, la présentation aidera à désacraliser le musée d’art, ainsi qu’à 

atténuer les barrières qui séparent l’oeuvre d’art du public ordinaire. 

La possibilité s’offre, en particulier, d’intégrer un choix de peintures, de sculptures et 

d’objects d’art dans une succession de périodes historiques, présentées dans le cadre 

de «galleries culturelles» à destination du public global; quitée, pour répondre à 
                                                           
541 IN: Georges-Henri Rivière, “Musée, instrument d’éducation et de Culture: Exposition permanente, 
exposition temporaire», IN.:  La muséologie selon Georges Henri Rivière. Cours de muséologie. Textes 
et témoignages, Paris: Dunod / Bordas, 1989, pág. 266. 
542 IN: Georges-Henri Rivière, “Musée, instrument d’éducation et de Culture: Exposition permanente, 
exposition temporaire», IN.:  La muséologie selon Georges Henri Rivière. Cours de muséologie. Textes 
et témoignages, Paris: Dunod / Bordas, 1989, pág. 266. 
543 Na sua segunda lição, Rivière define os diferentes tipos de museus, com as suas várias 
especializações. GHR define cinco tipos de museu: (1.) Museus de arte (Artes plásticas, gráficas e 
aplicadas; Musica e dança; Literatura; Fotografia e Cinema; Arquitectura); (2.) Museus das ciências do 
Homem (História; Etnologia, Antropologia, Folklore; Pedagogia; Medicina, Higiene; Lazer); (3.) 
Museus das Ciências da Natureza; (4.) Museus das ciências exactas e das técnicas avançadas; (5.) Um 
novo tipo de museu, o ecomuseu. Caracterizando cada um deles, apresenta uma breve resenha 
histórica, referindo vários exemplos de cada tipo de museu. VID.: Georges-Henri Rivière, La 
muséologie selon Georges Henri Rivière. Cours de museologie. Textes et témoignes, Paris: Dunod / 
Bordas, 1989, pp. 134 e 139-143. 
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l’attente des spécialistes; À présenter d’autres oeuvres, réparties par genres, dans des 

galeries scientifiques. Le noveau musée de la Fondation Gulbenkian, par exemple, 

devrait présenter un choix de ses trésors par périodes historiques, et un autre choix 

dans des magasins accessibles au spécialistes.».544 

Quanto à politica de divulgação das obras conservadas nas Reservas do MCG, nestes 

quase quarenta anos de abertura ao público do Museu (1969-2007), fora a divulgação 

que vai sendo feita através de exposições temporárias que incluem no seu acervo 

objectos da Colecção não expostos em permanência, são de salientar dois tipos de 

iniciativas: a primeira teve como objectivo central dar a conhecer as Reservas deste 

Museu, e a segunda continua a introduzir no espaço da exposição permanente, uma 

dinâmica de rotatividade e um conceito de museu como instituição responsável por 

propor um contexto de interpretação para os objectos que conserva e investiga.  

Incluem-se no primeiro tipo de iniciativa as exposições  «Um olhar sobre as 

Reservas», apresentada na galeria de exposições temporárias do MCG, em 1985, por 

ocasião do 30º aniversário da morte do Fundador, que foi concebida com rotatividade 

de acervo, de forma a poder tornar acessível a observação directa de um grande 

número de objectos da Colecção do MCG545; e a exposição «Reservas da Colecção C. 

Gulbenkian. Uma Visita»,  apresentada na Galeria Sala de exposições Temporárias do 

MCG, em 1996.546 

                                                           
544 IN.: Georges-Henri Rivière, La muséologie selon Georges Henri Rivière. Cours de museologie. 
Textes et témoignes, Paris: Dunod / Bordas, 1989, pág. 134. 
Em nota de rodapé a este texto surge o seguinte comentário: «Si la périodisation est bien une 
composante importante du programme de ce musée, par contre l’accessibilité des reserves ne semble 
pás encore réalisée.» NDLR, IN.: Georges-Henri Rivière, La muséologie selon Georges Henri Rivière. 
Cours de museologie. Textes et témoignes, Paris: Dunod / Bordas, 1989, pág. 134, nota 1. 
545 No «Catálogo» as obras foram organizadas em oito núcleos: (1) Iluminuras Orientais séc. XV; (2) 
Iluminuras Ocidentais séc. XV; (3) Desenhos e aguarelas sécs. XV a XIX; (4) Gravuras séc. XVIII; (5) 
Arte do Livro sécs. XIX a XX; (7) Estampas japonesas sécs. XVII a XIX; (8) René Lalique. VID.: 
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. MUSEU, A Colecção Calouste Gulbenkian – Um Olhar 
sobre as Reservas. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 1985. 
Durante esta mostra procedeu-se à substituição de  32 dos objectos do acervo, tendo sido editada uma 
«adenda ao Catálogo», em que se publicaram as fichas das 32 obras introduzidas. 
Foi ainda publicado um «roteiro». VID.: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. MUSEU,A 
Colecção Calouste Gulbenkian – Um Olhar sobre as Reservas. Roteiro, Lisboa: F.C.G., 1985. 
546 Como material de apoio foi criada uma pasta com um texto de apresentação (da responsabilidade 
de Maria Teresa Gomes Ferreira) e uma lista das 191 obras do acervo desta exposição, patente entre 7 
de Novembro de 1996 e 26 de Janeiro de 1997. VID.: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. 
MUSEU, Reservas da Colecção C. Gulbenkian. Uma Visita, Lisboa: F.C.G., 1996. 
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A segunda iniciativa é a do ciclo de exposições temporárias «Uma obra de arte em 

foco», já várias vezes referida nesta dissertação, que tendo tido início na primeira 

Direcção do Museu, se tem prolongado durante a actual Direcção. 
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«Procuramos que o conjunto dos edifícios a erigir seja uma obra da 

nossa época, ao mesmo tempo funcional e monumental, mas capaz de, 

pela sua dignidade, harmonia de proporções e simplicidade de linhas, 

se impor a certas predilecções por uma arquitectura de duvidosa 

expressão artística e, portanto, de muito limitada garantia de 

sobrevivência. 

Pretendemos ainda que o edifício que vai ser levantado represente, no 

coração da cidade de Lisboa, uma perpétua homenagem à memória de 

Calouste Gulbenkian e em cujas linhas arquitectónicas se adivinhem os 

traços fundamentais do seu carácter – espiritualidade concentrada, 

força criadora e simplicidade de vida.». José de Azeredo Perdigão547 

 

«Aliás, desde que Calouste Gulbenkian nos deixou as suas 

extraordinárias colecções de arte e a sua valiosa biblioteca e em vida 

manifestou, repetidas vezes, o desejo de que tudo fosse reunido e 

exposto em edifício condigno, para tanto especialmente construído, 

não se conceberia que o edifício do Museu não dispusesse, pelo menos, 

de galerias para exposições temporárias e de um auditório para 

conferências: o grande auditório-sala de concertos e o resto veio por 

acréscimo e para honrar melhor a memória do Fundador.». José de 

Azeredo Perdigão548 

 

«Estava ali o espírito do coleccionador, eu tenho a certeza que se ele 

vivesse, ele tinha gostado do museu.» Maria Teresa Gomes Ferreira.549 

 

                                                           
547 IN.: José de Azeredo Perdigão , “3.ª PARTE – “A obra realizada em Portugal, pais da sede, e os 
princípios que a têm orientado “, Capitulo 9º - “As instalações da Fundação em Portugal”, Relatório do 
Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, pág. 195. 
548 IN.: José de Azeredo Perdigão , “5ª PARTE  - “Rumo ao futuro”, III relatório do Presidente,  
Lisboa: F.C.G., 1966, pág.  269. 
549IN.: TOSTÕES (2006b): “Maria Teresa Gomes Ferreira (Conservadora Chefe do Museu)”, 13 
Testemunhos, DVD. 
Maria Teresa Gomes Ferreira referia-se à exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian 
durante o período de 1969-1999. 
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«Da escolha do lugar (para erguer a Sede e Museu da Fundação) à 

imagem final, da construção ao jardim, o espírito de Calouste 

Gulbenkian está presente.» Ana Tostões550 

 

 

CONCLUSÃO  

À memoria de Calouste Gulbenkian 

A exposição permanente do MCG constitui um dos eixos de identidade institucional 

da Fundação Calouste Gulbenkian.  

Manteve-se desde a génese do Museu Calouste Gulbenkian uma identificação entre 

exposição permanente e Museu - vimos como em grande parte da documentação de 

programação aqui analisada, essa exposição surge recorrentemente identificada como 

«museu», e isto apesar de o Museu Calouste Gulbenkian ser um organismo com uma 

vertente de programação expositiva temporária muito dinâmica.551 

Mantida ao longo dos quase 40 anos de abertura ao público do Museu, mas com uma 

programação que começou a ser estabelecida há cinquenta anos atrás, e que foi sendo 

consolidada durante os cerca de treze anos que mediaram entre o primeiro documento 

da génese deste Museu e a sua abertura ao público em Outubro de 1969, a exposição 

permanente, passou, recentemente552, por um processo de modernização/actualização 

material no que respeita aos equipamentos. Esta necessária substituição de sistemas 

de ar condicionado, de iluminação e mesmo de equipamentos de conservação 

(revestimentos do chão, painéis, dos cortinados, vitrinas, etc.) implicou mudanças no 

ambiente das galerias do Museu mas manteve o «guião original» da exposição. 

                                                           
550 IN.: : TOSTÕES (2006 b.): 15. 
551 Desde a abertura do MCG ao público, a programação de exposições temporárias tem sido marcada 
por o que pode ser designado de efeito comemorativo, fazendo coincidir as datas de inauguração com 
datas de aniversário do nascimento ou da morte de Calouste Gulbenkian, da criação oficial da FCG ou 
da primeira abertura do MCG ao público. VID.: www.museu.gulbenkian.pt : «exposições passadas». 
552 O encerramento do «Museu» deu-se num momento de mudança da direcção do Museu, assim como 
a sua reabertura dar-se-ia já sob uma nova presidência do Conselho de Administração da Fundação 
Calouste Gulbenkian. 

http://www.museu.gulbenkian.pt/
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Procurei aqui avaliar o pulsar da permanência desta exposição ao longo de cerca de 

40 anos, o que foi possível porque existem ferramentas que foram sendo criadas pelo 

Museu Calouste Gulbenkian: um «roteiro» (1969) e um «catálogo» (1975/1982/1989) 

que enumeram a totalidade do acervo da exposição permanente. 

Através da análise de um conjunto de textos da autoria dos dois directores do MCG e 

da análise de documentação de programação (parte dela inédita), verifiquei que o 

discurso museográfico da exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian se 

alicerça numa programação ancorada num valor simbólico, directamente associado a 

uma representação que os programadores fizeram do «espírito» e do «gosto» do 

Coleccionador, e que essa representação tem sido ao longo dos 40 anos do Museu, 

não só mantida, mas mesmo reforçada pela Fundação Calouste Gulbenkian – 

cristalizando-se como principal justificação para a permanência de uma museografia 

que aqui designei por museografia do silêncio. 

Respeitar e traduzir o «espírito do Coleccionador» vem sendo apresentado quer como 

propósito ou justificação para  as opções arquitectónicas e museográficas, quer como 

parâmetro passível de verificação na análise que é feita ao edifícios e opções 

museográficas adoptadas na exposição permanente, quer como conceito expositivo, 

como aconteceu na exposição temporária «O gosto do Coleccionador» realizada no 

âmbito das comemorações dos 50 anos da FCG. 

Tendo sido a Colecção reunida por Calouste Gulbenkian instalada num edifício que se 

assumiu como uma das peças referenciais da arquitectura moderna em Portugal – 

edifício este cuja importância histórica na arquitectura contemporânea tem vindo a ser 

valorizada pela própria Fundação, nomeadamente através de exposições553 e da 

recente intervenção do arquitecto Paul Vanderbomet nas galerias de exposição 

permanente – na interpretação simbólica que dele é feita, quer pelos dirigentes da 

Fundação, quer mesmo por investigadores (destaquei o caso de Ana Tostões), 

                                                           
553 Sobre este ciclo de três exposições apresentadas na Galeria das Exposições Temporárias do edifício 
da sede da F.C.G. (Piso 0) VID.: João Paulo Martins (Coord.), Daciano da Costa. Designer, Lisboa: 
F.C.G., 2001 - catálogo da exposição patente entre 15 de Maio e 24 de Julho de 2001; Teresa Andersen 
(Coord.), Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian, Francisco Caldeira Cabral e a Primeira 
Geração de Arquitectos Paisagistas (1940-1970), Lisboa: F.C.G., 2003 - catálogo da exposição patente 
entre  de 22 Outubro de 2003 e 21 de Janeiro de 2004; e  Ana Tostões (Concepção e Coord. Cientifica), 
Sede e Museu Gulbenkian. A Arquitectura dos Anos 60, Lisboa: F.C.G., 2006 - catálogo da exposição 
temporária patente entre 17 de Março e 4 de Junho de 2006. 
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sobressai a sua convicção de que este edifício/Parque revela o «espírito» do 

Fundador.554 E é, finalmente (e eternamente), a conservação desse «espírito» que esta 

Fundação - extraordinariamente decisiva para a qualificada mudança da vida de 

muitos milhares de pessoas ao longo destes últimos 50 anos555 - quer manter através 

de um museu-santuário, assim rendendo homenagem eterna ao Coleccionador-

Fundador. 

A discrição que tem pautado a questão da política de aquisições da FCG 

relativamente à Colecção do seu Museu está directamente  relacionada com a função 

de homenagem ao Coleccionador-Fundador desejada para esse museu. Quanto a 

Calouste Gulbenkian, o que está documentado é que desejou que os objectos por si 

reunidos não fossem alienados, não tendo deixado expresso qualquer impedimento a 

que outros objectos viessem a ser coleccionados pela Fundação que instituiu. 

Personalidade decisora, José de Azeredo Perdigão, encomendador de um programa 

museológico e de um projecto arquitectónico, foi o protagonista principal na definição 

de uma ideia de museu-monumento a Calouste Gulbenkian. 

Vimos como desde o seu primeiro discurso oficial, logo a 20 de Julho 1956, o 

administrador «vitalício» da FCG afirmou a intenção, de com o museu a construir 

para a Colecção reunida por Calouste Gulbenkian, prestar «eterna homenagem» ao 

Fundador. Vimos como na documentação de programação base do museu Calouste 

Gulbenkian analisada nesta dissertação, é, várias vezes, referida a preocupação de que 

o museu a construir deva estar relacionado com a personalidade do Coleccionador 

que tornou possível a existência de um museu para a Colecção, por si reunida. 

No relatório em que  Maria José de Mendonça, Conservadora do Museu Nacional de 

Arte Antiga e colaboradora da FCG, apresenta a primeira «concepção geral» do 

museu da Fundação Calouste Gulbenkian, surge a perspectiva de que o edifício do 
                                                           
554 Logo em 1960, na «Memória descritiva» do ante-projecto do Parque que envolveu os edifícios da 
sede e do museu da FCG, explicitou-se como justificação das opções tomadas «o interesse do 
Fundador»: «[...] O plano de arranjo do parque, de sentido perfeitamente actual quanto ás técnicas e 
materiais de construção a utilizar e quanto às funções específicas de cada zona, será de base naturalista. 
O partido arquitectónico adoptado o exige, a vegetação existente o facilita e o interesse do Fundador 
pela natureza amplamente o justifica.» IN.: António Salvação Barreto; Gonçalo Ribeiro Teles, Parque 
de Santa Gertrudes – Ante-projecto. Memoria descritiva, [Documento não datado [1961]], pág. 2. 
555 Para um exaustivo levantamento da actividade da FCG ao longo dos seus 50 anos de existência 
VID.: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, “Cronologia 1955»2005”, IN.: António Barreto 
(Coord.), Fundação Calouste Gulbenkian. Cinquenta Anos. 1956-2006, Lisboa, F.C.G., 2007, pp. 370-
443. 
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museu que vier a ser construído pudesse ser um edifício que «evocasse o espírito do 

Coleccionador». Porém, nesse documento, em que Maria José de Mendonça apresenta 

as linhas gerais para «transformar uma colecção particular, valiosíssima mas muito 

heterogénea, num museu»556, é também explicitamente defendido que a organização 

da exposição permanente do futuro MCG não deverá funcionar como um espelho do 

que fora a organização/arrumação dada por Calouste Gulbenkian à sua colecção no 

palacete parisiense em que viveu. 

Para a exposição permanente do Museu da FCG, MJM previa uma selecção das 

«melhores obras de arte» da Colecção, organizadas segundo um critério geográfico e 

cronológico.  

No «esboço do Programa», elaborado em Julho de 1957, MJM propôs, que o museu 

contasse com três grandes «sectores»: Antiguidades pré-clássica e clássica; Arte do 

Próximo, do Médio e do Extremo Oriente; e a Arte Ocidental. Sendo cada um destes 

«sectores» dividido em «núcleos» tipológicos.  

Só no segundo relatório de GHR, datado de Abril de 1962, em que o museólogo teve 

já como interlocutora directa do Serviço de Museu, a Conservadora–Chefe Maria 

Teresa Gomes Ferreira, é que a exposição permanente passou a ser apresentada com 

uma organização estrutural em dois «sectores»: o da «Arte das Antiguidades e do 

Oriente» e o das «Artes Ocidentais». Ficando, assim, delineados os dois ulteriores 

«circuitos» da exposição permanente. 

MJM imaginara um edifício dividido em muitas salas, desejando que esse edifício, 

como já aqui referi várias vezes, «evocasse» o «espírito» de Gulbenkian.  

Teria agradado ao Fundador o edifício-museu que veio a ser construído de raiz 

durante a década de 1960, tendo em conta que ele escolhera para viver, e ali instalar a 

sua Colecção, um palacete ao gosto revivalista de uma alta burguesia emigrada para 

Paris na primeira década do século XX? 

                                                           
556 No primeiro «Relatório do Presidente», José de Azeredo Perdigão apresentava o primeiro Relatório 
de MJM com a seguinte quastão:  «Como transformar uma colecção particular, valiosíssima mas muito 
heterogénia, num museu?» IN.: José de Azeredo Perdigão, “3.ª PARTE – “A obra realizada em 
Portugal, pais da sede, e os princípios que a tem orientado”, Capitulo 4.º Artes”, 5.º - “Museu da 
Fundação”Relatório do Presidente, Lisboa: F.C.G., 1961, pág. 123. 
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Vimos como foi logo no momento da avaliação das propostas dos arquitectos, 

apresentadas no concurso dos anteprojectos dos edifícios da sede e do museu, que se 

verificou a introdução de uma revisão do «Programa» que informara essas propostas. 

Esta revisão foi pedida por JAP, e está documentada no primeiro relatório  de GHR 

(datado de 11-15 de Março de 1960). 

Embora não sendo, dos dezassete núcleos da exposição permanente, o núcleo com 

maior número de objectos no seu acervo, o núcleo «10. Artes Decorativas (Séc. 

XVIII) França» é - pelo volume decorrente da tipologia da maioria desses objectos 

(mobiliário)557, e pelo facto de ocupar uma zona que é central no «circuito da Arte 

Europeia», demorando-se o visitante a percorrê-la e, sobretudo, pela variante que 

constituí em relação aos critérios tipológicos que estruturam os restantes dezasseis 

núcleos – este núcleo é aquele em que é mais explicita a homenagem ao 

Coleccionador-Fundador, no que diz respeito à museografia adoptada na exposição 

permanente do MCG.  

A leitura dos relatórios de GHR (tenho em conta, naturalmente, apenas a parte desses 

relatórios a que tive acesso), permite visualizarmos a maqueta das galerias de 

exposição permanente, percebendo a importância fundamental assumida por esta 

ferramenta do processo de programação dessa exposição.558 

E as imagens divulgadas das plantas do Museu, datadas de 1961-1962, testemunham a 

divisão deste paralelepípedo modernista em dezassete partes, de áreas variáveis.559 

Depois de compartimentado, surgem «gabinetes», «galerias» e corredores, passando a 

ser difícil reconhecer o rectângulo base. 

Desde o seu primeiro relatório – directamente relacionado com a avaliação das 

propostas arquitectónicas do museu e sede, a concurso - até ao último relatório de 

GHR a que tive acesso - elaborado num momento em que se finaliza o projecto 

                                                           
557 De facto, a designação «Artes Decorativas» camufla acervo tipologicamente mais diversificado: ele 
integra efectivamente artes decorativas mas também pintura e escultura francesas do século XVIII. 
VID.: nesta dissertação, PARTE I: 2.2., pp. 45-46.. 
558 Em 1999, esta maqueta, replicando a exposição permanente encerrada desde Outubro desse ano, foi 
integrada na exposição, da responsabilidade do Serviço do Museu, intitulada: «A génese de um museu. 
O Museu Calouste Gulbenkian». VID.: [Não assinado] “A Génese de um Museu: o Museu Calouste 
Gulbenkian”, Newsletter, Lisboa: F.C.G., n.º 24, Novembro - Dezembro 1999, p. 22. 
Mais recentemente, em 2006, parte desta maqueta integrou  a exposição «Sede e Museu Gulbenkian. A 
Arquitectura dos Anos 60», que, como já aqui referi, foi comissariada por Ana Tostões. 
559 VID.: nesta dissertação PARTE II: 3.1., nota 385, pág. 178. 
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arquitectónico – Rivière, recorrentemente, elogiou a qualidade da flexibilidade 

oferecida por essa definição base do edifício esboçado pela equipa Athouguia-Pessoa-

Cid. Vimos como no relatório de Março de 1960, esse foi, aliás, um dos principais 

critérios para considerar o «estudo de concepção geral dos edifícios da sede e do 

museu» desta equipa como o que merecia ser seleccionado como vencedor. 

De facto, pensando agora apenas no Piso 3 do Museu, não fosse a «flexibilidade» do 

projecto base, e dificilmente poderiam ter sido solucionadas duas questões tão 

estruturais como a da  iluminação das galerias de exposição permanente – que no 

relatório de Março de 1963, relativamente à iluminação natural  estava ainda prevista 

ser lateral e zenital560 – e a da constituição do acervo dessa exposição – que, como 

referi, em Setembro de 1962 sofreu um aumento considerável.  

O terceiro Piso do edifício do museu, esse enorme rectângulo de 90 x 30 metros, 

pontuado simetricamente por dois pátios interiores, e a que se acede por um generoso 

átrio, ofereceu aos programadores da exposição permanente a flexibilidade necessária 

para poderem ensaiar múltiplas soluções de montagem.   

As datas dos relatórios de GHR permitem-nos conhecer o ritmo em que decorreu a 

sua colaboração directa com a FCG. Se entre o primeiro e o segundo relatórios de 

GHR medeiam cerca de dois anos, já entre 13 de Abril de 1962 (GHR deve ter 

permanecido em Lisboa desde pelo menos 6 de Abril de 62, pois desse dia data a acta 

da reunião em que participou com Luís Guimarães Lobato e William Allen), 11 de 

Setembro de 1962 (data do terceiro relatório de GHR) e 23 de Novembro de 1962 

(data do quarto relatório de GHR) e o 24 de Março de 1963 (data do quinto relatório 

de GHR), existiram, no máximo, intervalos de períodos de trabalho (sem a 

intervenção directa de Rivière) de cerca de um a cinco meses. 

Rivière era um programador muito exigente. Apercebemo-nos que sempre que surge 

um assunto que, no seu entender, requer a opinião de um especialista, o museólogo 

protela um novo adiamento da conclusão da programação. 

                                                           
560 Relativamente à iluminação do piso III do museu, segundo consta num documento de programação, 
só a 19 de Fevereiro de 1968 se chegaria, finalmente, a um consenso definitivo: «[...] atingiu-se 
finalmente uma concepção de iluminação do Piso 3 do Museu que parece responder a todos os 
requisitos de uma forma francamente satisfatória.» IN: Informação do Serviço de Projectos e Obras. 
Engenheiro Alderico Machado, 19 de Fevereiro de 1968. Não consultei este documento. Servi-me da 
citação feita por Ana Tostões IN: TOSTÕES (2006): CD-ROM: CATÁLOGO: Capitulo 5: «Do 
projecto à obra. 1961-1969. 1968»: pág. 2. 
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Contrariando esta calma, vários documentos da autoria de Luís Guimarães Lobato  ou 

de Maria Teresa Gomes Ferreira, explicitam a ansiedade devida a uma pressão de 

JAP/Conselho de Administração em ver o momento de poder começar a obra de 

construção do edifício do museu. Citei várias passagens de cartas escritas por Luís 

Guimarães Lobato aos consultores William Allen e Farnco Albini em que o 

responsável pelo Serviço de Projectos e Obras  parece estar convencido de que, 

finalmente, se chegava a uma programação definitiva do Museu..561 

O Presidente do I.C.O.M. não só insistiu na necessidade de pedir a consultadoria 

directa de um conjunto de especialistas na área da conservação e estudo das várias 

secções da colecção do museu, como foi indicando as pessoas concretas a quem a 

FCG deveria recorrer. 

GHR poderá também ter tido influência na decisão da FCG adoptar uma prática de 

apresentação de exposições de núcleos da sua Colecção, como forma de preparação 

para a ulterior montagem da exposição permanente e de, paralelamente, ir divulgando 

junto do público, essa Colecção. 

Com efeito, as duas principais linhas de divulgação da Colecção da Fundação 

Calouste Gulbenkian durante o período de programação e construção do Museu foram 

a da programação de exposições temporárias – sobre as quais desenvolvi a pesquisa 

                                                           
561 Acrescento agora um testemunho de Maria Teresa Gomes Ferreira, presente num documento 
datado de 7 de Dezembro de 1961, já aqui citado, em que a certa altura a Consercadora-Chefe refere 
esta premência: ««Estruturar, de forma tanto quanto possível definitiva, os agrupamentos de arte de 
modo a permitir a definição dos espaços para cada secção do futuro museu.». IN: Maria Teresa Gomes 
Ferreira, Apontamentos de museografia, 7 de Dezembro de 1961. Não consultei este documento. 
CITADO IN: TOSTÕES (2006): CD-ROM: CATÁLOGO: Capitulo 5: «Do projecto à obra. 1961-
1969. 1961»: pág. 12 e Nota 23 
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que apresentei no ANEXO 4 desta dissertação - e a da publicação de catálogos562 e de 

artigos sobre peças da Colecção em publicações periódicas563. 

Mas uma das principais marcas autorais da museologia de GHR não passaria, no caso 

do MCG de conselho documentado nos seus relatórios de consultadoria. Essa marca 

foi introduzida no relatório de Abril de 1962, e estava directamente relacionada com a  

programação dos espaços «semi-públicos» do museu. 

Correspondendo a uma fase em que ao nível do projecto arquitectónico já tinha sido 

abandonada a versão de um museu com dois pisos de exposição permanente (proposta 

que existia no «estudo de concepção geral do edifício» da equipa vencedora), em que, 

portanto, a «Galeria de Exposição Permanente do museu» ocupava agora todo o Piso 

III (com o átrio de entrada principal para o museu e os dois jardins interiores), no 

relatório datado de 13 de Abril de 1962, surge, pela primeira vez, a sugestão de 

complementar a «Galeria de Exposição Permanente do Museu» e a «Sala de 

Exposições Temporárias do Museu» com uma «Galeria de estudo» e uma «Sala de 

Consulta». Estes três últimos espaços seriam contíguos e situar-se-iam no piso II do 

edifício do museu. A «Galeria de estudo» e a «Sala de Consulta», funcionando como 

zonas de exposição rotativa de peças de segunda escolha, ou de peças cuja 

conservação exigiria que não fossem expostas nas «galerias públicas», marcariam  o 

museu como centro de investigação. 

A «galeria de estudo» - espaço essencialmente dirigido aos investigadores 

(aproximada por alguns autores do que veio a ser a «reserva visitável»564) -, bem 

                                                           
562 No contexto da consultoria dada por vários especialistas de museus estrangeiros, relativamente à 
colecção e à exposição permanente do MCG, alguns desses especialistas colaboraram também 
directamente na elaboração dos catálogos das exposições temporárias programadas pela FCG entre 
1960 e 1967. 
Ernst Kuhnel e Basil Gray colaboraram directamente na elaboração do catálogo da exposição 
temporária Exposição de Arte do Oriente Islâmico, apresentada em 1963 no MNAA (VID.: nesta 
dissertação, ANEXO 4,  pág. 8.); e  Jean Porcher, Jean Henri Adhémar e Charles Sterling colaboraram 
directamente na elaboração do catálogo da exposição Artes Plásticas Francesas de Wateau a Renoir: 
Colecção da Fundação Calouste Gulbenkian, apresentada em Junho de 1964, no Museu Nacional 
Soares dos Reis. VID.: nesta dissertação, ANEXO 4. 
563 Foram publicados vários artigos sobre peças da Colecção do Museu da FCG na «Colóquio. Revista 
de Artes e Letras», publicação trimestral da responsabilidade da FCG. VID.: nesta dissertação, 
BIBLIOGRAFIA: II. b. 1. 
564 Referindo-se à programação de GHR nos ATP, num artigo não assinado, mas da autoria de um 
responsável governamental francês (em 2006), surge defendida esta associação: «[...]Parmi les moyens, 
nouveaux pour l’époque dont se dotait le musée, figuraient un grand auditorium équipé pour le cinema 
professionnel et permettant la diversification des activités culturelles, ainsi qu’une “galerie d’étude” – 
on dirait aujourd’hui une reserve visitable –où des séries typologiques étaient censées présenter les 
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como, no que respeita à exposição permanente, a apresentação de «peças de segunda 

escolha» e a existência de elementos de contextualização para os objectos, são marcas 

da museologia praticada por Rivière, que destacava a valência cientifica como 

valência axial da missão da instituição museal: antes de tudo, uma instituição ligada à 

investigação, ao desenvolvimento do conhecimento, reflectindo-se directamente na 

função expositiva do museu. 

No relatório de 24 de Março de 1963 (o último a que tive acesso) Rivière explicita o 

seu desejo de reunir daí a cerca de um mês com a Conservadora-Chefe para falarem 

pormenorizadamente sobre a programação da «Galeria de Estudo». Mesmo que o 

tenham vindo a discutir, a verdade é que esse conselho de Rivière não veio a ser 

considerado na versão final do Museu da FCG. 

Axial na missão do Museu, a função simbólica de homenagem ao Coleccionador-

Fundador que marcou a fase de programação do museu anterior à construção do 

edifício, encontrou depois como intérpretes, na fase de programação definitiva, uma 

equipa de que fizeram parte dois elementos que vinham colaborando com a FCG 

desde a sua génese: a Conservadora Maria Teresa Gomes Ferreira e o Arquitecto José 

Sommer da França Ribeiro. 

E quando, entre 1999 e 2001, se procedeu a obras de substituição de todo um 

equipamento técnico que estava em funcionamento no Museu desde 1969, 

substituição essa que obrigou ao esvaziamento das galerias da exposição permanente, 

não se teve como objectivo alterar essa exposição. Foi à medida que as obras foram 

sendo feitas que se equacionaram as modificações introduzidas no acervo, sem se 

proceder a uma reprogramação desta exposição. (Lembro que em Dezembro de 1999, 

a Administração da FCG previa que o Museu não ficaria encerrado por mais de seis 

meses, e que afinal a exposição permanente do Museu esteve encerrada durante 23 

meses). 

Revisitando-a, após a sua reabertura em 2001, encontramos a mesma Planta no átrio 

principal do edifício; a mesma concisa e quase cifrada informação nas tabelas dos 

objectos expostos; desapareceram as «folhas explicativas» e existem agora fichas 
                                                                                                                                                                      
variantes des principaux types d’objets sans alourdir la galerie culturelle.» IN.: Le Musée el le centre 
Interdisciplinaire d’étude des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Étude préalable pour un 
projet de “délocalisation” du MNATP-CEF de Paris à Marseille, IN.: 
www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/colardelle/intro.htm (Consulta feita Março 2006). 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/colardelle/intro.htm
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desenvolvidas para 128 dos 1016 objectos expostos, mas para ter acesso a essa 

informação é necessário consultar um dos três computadores disponíveis num único 

local do museu, distanciado dos objectos para os quais reportam essas fichas/textos. 

Se tivermos visitado a exposição permanente em 2001 e a revisitarmos em 2007, não 

encontraremos alterações. Tudo se manteve. E no entanto, várias peças do seu acervo 

foram pontualmente deslocadas para grandes exposições internacionais, ou para 

exposições realizadas no interior das galerias de exposição temporárias dos edifícios 

da FCG, ou mesmo na galeria da exposição permanente, como foi o caso de um 

conjunto de moedas gregas, deslocadas para uma das exposições do ciclo: “Uma obra 

de arte em foco”. 565  

Este último caso - o das moedas temporariamente retiradas do núcleo «2. Arte Greco-

Romana» e integradas no acervo da exposição «A Religião na Grécia Antiga. Deuses 

do Olimpo representados na Colecção Gulbenkian» - pode ser escolhido como 

exemplo paradigmático do que é manter, dentro do mesmo espaço expositivo do 

MCG, paralelamente, dois discursos museográficos que traduzem concepções 

museológicas fundamentalmente diversas uma da outra. 

O desdobrável que complementava esta exposição temporária, pôde servir, 

simultaneamente, como ferramenta de interpretação das moedas gregas da exposição 

permanente. E embora essa ferramenta só temporariamente tenha sido facultada no 

interior das galerias de exposição permanente, recorda-me o «contexto» explicativo 

que Rivière, num dos seus relatórios566, aconselhava existir para as moedas gregas da 

exposição permanente.  

A função simbólica do museu tende a ser secundarizada á medida que o museu se 

democratiza enquanto serviço público, aproximando-se o dia em que para cada 

objecto exposto num museu haverá tantas histórias contadas à sua volta quantos os 

visitantes que nele se detiveram.  

                                                           
565 Houve uma outra exposição deste ciclo que teve também como acervo um conjunto de moedas 
gregas da Colecção do MCG, embora nenhuma fizesse parte do acervo da exposição permanente. 
VID.: Uma Obra em Foco: Moedas Gregas Antigas – Electro de Cízico (c. 550 – c.330 a.C.), Lisboa: 
F.C.G., 2003. (Desdobrável da Exposição temporária patente na galeria da exposição permanente do 
Museu Calouste Gulbenkian, entre 11 de Fevereiro e 22 de Junho de 2003). 
566 Esta questão surgiu no Rapport sur l’état d’avancement du Programme et du Projet du Musée de la 
Fondation Calouste Gulbenkian. Lisbonne, le 11 septembre 1962. (Rev : octobre 1962. VID. : nesta 
dissertação, PARTE II : 3.3., pág. 192. 
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Cada visitante, vindo de qualquer sítio do mundo, pelo seu pé ou de cadeira de rodas, 

deixará para o próximo o seu testemunho, acrescentado ao que no museu responsável 

pela conservação, exposição e investigação desse objecto sobre ele ouviu falar ou leu. 

Aceder-se-á facilmente, então, a uma espécie de memoria museológica do objecto 

que, em suportes vários (respondendo também assim ao desafio das acessibilidades), 

disponibilizará uma pluralidade de discursos, de leituras, de contextualizações 

culturais, sociais, politicas – constituindo por isso mais uma ferramenta de efectiva 

democratização do museu. 
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ADENDA: Um museu que inaugura em plena «crise dos museus». 

Lisboa, 2 de Outubro de 1969 

«[...] Mas este Museu será – ou nós desejamos que o venha a ser – 

mais do que o lar das obras de arte que Calouste Gulbenkian nos 

confiou; ele será também uma escola de iniciação, um centro de 

investigação e de irradiação artística, um lugar de encontro de todos 

quanto, amando as artes, desejem receber o sortilégio da sua 

mensagem. 

Para isso, ao lado do Museu, se criou já uma magnífica biblioteca de 

história e de critica de arte, e vão funcionar galerias de exposições 

temporárias, auditórios, salas de concertos, conferências, colóquios e 

cursos, que farão do complexo artístico e cultural que hoje se inaugura 

um lugar de múltiplos prazeres espirituais e intelectuais, de estudo, de 

confraternização e de paz. 

Por tudo isto, louvada seja a memória de Calouste Gulbenkian e bem 

hajam todos quantos, nacionais e estrangeiros, em qualquer qualidade e 

em qualquer posição, desde os mais altos aos mais humildes, com o 

cérebro ou com as mãos, tornaram possível a realização desta obra, 

para a qual fervorosamente peço a bênção divina.».567 

 

Apesar de ter sido programado por uma equipa integrada num contexto museológico 

europeu – vimos como foi de decisiva importância a participação directa dos 

consultores estrangeiros permanentes (dois dos arquitectos consultores chegaram 

mesmo a ser inicialmente pensados para possíveis autores dos projectos dos edifícios 

da sede e do museu FCG568) e a dos numerosos consultores que intervieram 

pontualmente nas suas áreas de especialidade569; e como a colaboração directa e 

                                                           
567 IN.: José de Azeredo Perdigão (Outubro 1969), “Discurso do Doutor José de Azeredo Perdigão, 
Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian”, Colóquio. Revista de 
Artes e Letras, 1ª Série, n.º56, Lisboa: F.C.G., Dezembro de 1969, pág. 18. 
568 JAP/Conselho de Administração pensaram em Leslie Martin e em Franco Albini como possíveis 
autores para os projectos dos edifícios da sede e do museu da FCG . VID.: TOSTÕES (2006 b.): pp. 
65-66. 
569 VID.: nesta dissertação INDICE REMISSIVO. 
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matricial de Maria José de Mendonça permitiu que fosse aproveitada na programação 

do Museu da FCG a sua experiência de mais de vinte anos como conservadora do 

MNAA570; assim como foi fundamental o estudo de vários museus (e outros edifícios) 

europeus visitados pelos arquitectos portugueses consultores, pelos arquitectos 

autores do projecto do edifício da sede e do museu da FCG e por os programadores 

José Sommer Ribeiro e Maria Teresa Gomes Ferreira – o MCG, inaugurando em 

Lisboa em Outubro de 1969, abriu ao público em período de plena crise europeia dos 

museus, uma crise do museu como instituição cultural, inflamada sobretudo a partir 

de Maio de 1968. 

Não cabe no âmbito desta dissertação o estudo desta questão571, mas não quis deixar 

de referi-la. Vem sobretudo a propósito de ter sido um dos temas desenvolvidos por 

Germain Bazin no seu artigo sobre «Muséologie» para a Ecicopaedia Universalis 

(sem data, mas anterior a 1972)572, e de nesse artigo, Germain Bazin, que era então 

Director do museu do Louvre, referir o museu Gulbenkian.573 

Depois de num primeiro capítulo ter apresentado uma visão panorâmica sobre alguns 

aspectos da história dos museus, desde a Grécia até à década de 1970 e de, num 

segundo capítulo, desenvolver os temas da conservação e da exposição, G. Bazin 

termina o seu artigo abordando «as crises da instituição museológica».  

Se bem que recorrentes desde o século XIX, nenhuma crise atingira tão fortemente a 

instituição museológica como a que se afirma a partir de 1968. São identificadas 

algumas das situações que originam esta crise: o descrédito no papel cultural popular 

                                                           
570 VID.: nesta dissertação ANEXO 3: Contributo para uma biografia de Maria José de Mendonça. 
571 Questão que a ser tratada deveria, penso, ser contextualizada no panorama nacional: de que modo se 
reflectiu, ou não, o facto de o Museu Calouste Gulbenkian ter inaugurado num momento de transição 
do regime salazarista para o marcelista?  
572 Germain Bazin, “Muséologie”, Ecicopaedia Universalis, Corpus 15, Paris: Universalis, 2ªed., 1989, 
pp. 918-924. Este artigo, de sete páginas, está dividido em quarto entradas temáticas: 1. «Les musees»; 
2. «Les composants de la museologie»; 3. «Crises de l’instituition muséologique»; e 4. «Nouvelle 
muséologie». As três primeiras entradas são da responsabilidade de Germain Bazin.  
André Desvallées é responsável pelo texto da quarta entrada. 
Não consegui saber com exactidão a data em que foi editado este artigo. Apenas sei que a  1ª edição da 
Enciclopaedia Universalis decorreu entre 1968 e 1975.  
Aproveito para agradecer à Dra. Ana Barata, responsável da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste 
Gulbenkian, o apoio prestado sempre que junto dela procurei informações muito específicas, de que foi 
exemplo a  data da 1.ªedição da enciclopédia Universalis. 
573 Germain Bazin escrevera dois artigos para a revista da FCG. VID.: Germain BAZIN, “Le siècle du 
rococó à Munich”,  Revista Colóquio. Revista de Artes e Letras 1.ª Série, n.º1, Janeiro 1959, pp. 17-20; 
e Germain BAZIN, “L’exposition Le Caravage et la peinture italienne du XVII siècle» au musée du 
Louvre”, Revista Colóquio. Revista de Artes e Letras 1.ª Série, n.º33, Abril 1965, pp. 4-7. 
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do museu; a noção moderna de lazer, a que o museu urbano estava mal adaptado;  o 

desejo de sair das cidades nos períodos de férias;  a própria inércia de muitos museus 

que mantinham nas suas reservas inúmeros bens por estudar, e que levava G. Bazin a 

interrogar-se se «le séjour en caisse sera-t-il le sort future du musée, en France du 

moins?»574 

O artigo de Germain Bazin finaliza, então, com a descrição pessimista do quadro de 

crise da instituição museológica vivida no momento em que este artigo foi redigido. 

Crise instalada em França, na Itália, na Bélgica mas também nos países da América 

do Norte (USA e Canadá). Sem visitantes, vários museus tinham acabado por encerrar 

ou apenas abrir a pedido de visitantes interessados!  

Se convocarmos a conclusão do texto da primeira lição de G. H. Rivière  e a 

confrontarmos com a descrição de crise feita por G. Bazin no artigo da Ecicopaedia 

Universalis, teremos duas posições muito diferentes, ainda que contemporâneas na 

sua avaliação. 

G. Bazin critica a posição dos museólogos que, segundo ele, aproveitando um clima 

de crise ignoram a objectividade de princípios fundamentais da ciência que praticam: 

«Cette crise entraîne chez certains conservateurs un détachement très net à l’égard des 

problèmes de méthode et de technique de leur profession, qui avaient passionné leurs 

prédécesseurs. Dans des installations récentes, certaines principes de caractère 

purement objectif de la muséologie ont été négligés ou transgressés comme si le 

muséologue – architecte ou conservateur – avait voulu se trouver entièrement libre, 

afin de mieux affirmer sa créativité (musée du XIX et XXe siècle à Berlim par Mies 

van der Rohe, 1968; réaménagement de la Grande Galerie et installation de l’aile 

Flore de 1969 à 1971, au Louvre; musée Gulbenkian à Lisbonne, 1970). 

L’exploitation dynamique des collections et l’insertion du musée dans un contexte 

social en mutation incessante attirent surtout les muséologues d’aujoud’hui. En 

France, certains ont même proposé de changer le titre de ‘conservateur’, qui remonte  

à la Revolution, pour celui d’ animateur de musée’.». 575 

                                                           
574 IN.: Germain Bazin, “Muséologie”, Ecicopaedia Universalis, Corpus 15, Paris: Universalis, 2ªed., 
1989, pág. 921. 
575 IN.: Germain Bazin, “Muséologie”, Ecicopaedia Universalis, Corpus 15, Paris: Universalis, 2ªed., 
1989, pág. 921. 
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A primeira lição de G. H. Rivière576 tinha como tema geral a história dos museus, 

terminando com um levantamento dos «perigos que assolam os museus de hoje [dos  

finais dos anos 70 – início dos anos 80] e futuros, e das alternativas para os evitar».577 

Rivière referia como perigos: a «bolimia museal» verificada em muitos países; a 

necessidade de reforçar e melhorar as acções de conservação e restauro dos bens 

museológicos; a sua salvaguarda, sobretudo nos países menos desenvolvidos, em 

relação a roubo e ulterior venda num mercado paralelo activo, nomeadamente através 

de um inventário rigoroso; e a insuficiente formação museológica de muitas das 

pessoas que dirigem museus. Como alternativa para a «bolimia museal», também 

verificada em França, Rivière propunha: a adopção de uma política de controlo da 

criação de museus, pensada a curto, médio e longo prazos; uma politica internacional, 

centralizada pela U.N.E.S.C.O., de desenvolvimento dos conhecimentos científicos e 

técnicos de conservação e restauro dos bens culturais e, paralelamente, acções de 

protecção internacional do património internacional; a organização periódica de 

encontros internacionais entre os responsáveis dos museus promovidos pelo I.C.O.M. 

e, paralelamente, o apoio dado pelos vários organismos especializados deste conselho 

internacional; o envolvimento do público utilizador dos museus na salvaguarda do 

património cultural, sendo os ecomuseus, particularmente em França, uma solução 

futura que garantirá essa salvaguarda. E Rivière concluía: «Malgré les perils qui 

planent encore sur l’instituition, on peut donc raisonnablement faire preuvue 

d’optimisme, tout en restant vigilant, à tous les niveaux professionnels et 

institutionnels, pour que vive et prospère le musée.».578 
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36. Informação do Serviço de Projectos e Obras. Engenheiro Alderico Machado, 
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ROM: CATÁLOGO, Capitulo 5 – “Do projecto à obra, 1961-1969. 1961”: pág. 1, 
nota 1 (Doc. 8); pág. 5 (Doc. 9); pág. 23, nota 16 (Doc. 11); Capitulo 5 – “Do projecto 
à obra, 1961-1969. 1962” : pp. 5-7 (Doc. 13); pág. 11 (Doc. 23); pág. 13 (Doc. 24); 
pág. 14 (Doc. 31); Capitulo 5 – “Do projecto à obra, 1961-1969. 1966”: pp. 5-6 (Doc. 
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ordem cronológica de edição) 

 

• PERDIGÃO, José de Azeredo, “Discurso do Dr. José de Azeredo Perdigão, 
«Trustee» da Fundação», IN.: Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa: 
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• [Não assinado], “Relatório do Presidente”, Colóquio. Revista de Artes e 
Letras, 1.ª Série, n.º 15, Outubro de 1961, pág. 64. 
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Lisboa: F.C.G., 1964. 

 

• PERDIGÃO, José de Azeredo, III Relatório do Presidente da Fundação 
Calouste Gulbenkian (1 de Janeiro de 1963 – 31 de Dezembro de 1965), 
Lisboa: F.C.G., s.d.  

 

• PERDIGÃO, José de Azeredo, IV Relatório do Presidente da Fundação 
Calouste Gulbenkian (1 de Janeiro de 1966 – 31 de Dezembro de 1968), 
Lisboa: F.C.G., s.d.  

 

• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN/ MCG, Inauguração do Museu, 
Biblioteca e demais Instalações Culturais, 2 e 3 de Outubro de 1969, Lisboa: 
F.C.G., 1969. 

 

• PERDIGÃO, José de Azeredo, Calouste Gulbenkian Coleccionador, Lisboa: 
F.C.G., 1969.  
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Lisboa: F.C.G., 1973. 

 

• PERDIGÃO, José de Azeredo, VI Relatório do Presidente da Fundação 
Calouste Gulbenkian (1 de Janeiro de 1972 – 31 de Dezembro de 1974), 
Lisboa: F.C.G., 1975. 

 

• PERDIGÃO, José de Azeredo, [Apresentação], IN.: FUNDAÇÂO 
CALOUSTE GULBENKIAN, Exposição Evocativa de Calouste Gulbenkian. 
XX Aniversário da Fundação 1956/1976, Lisboa, F.C.G., 1976, [pp. 5-6]. 
(Catálogo da exposição realizada entre Julho e Outubro de 1976). 

 

• PERDIGÃO, José de Azeredo, VII Relatório do Presidente da Fundação 
Calouste Gulbenkian (1 de Janeiro de 1975 – 31 de Dezembro de 1978), 
Lisboa: F.C.G., 1979. 

 

• FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Fundação Calouste Gulbenkian 
1956- 1981 - 25 anos, Lisboa, F.C.G., Junho de 1981.  

 

• FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Relatório Balanço e Contas 
1999, Lisboa: F.C.G., 2000. (Victor Sá Machado assina como Presidente do 
Conselho de Administração da FCG). 

 

• FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Relatório Balanço e Contas 
2000, Lisboa: F.C.G., 2001. (Victor Sá Machado assina como Presidente do 
Conselho de Administração da FCG.  
Desde 2 de Maio de 2002 Rui Vilar assumiu a Presidência do Conselho de 
Administração da FCG).  

 

• FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN, Relatório Balanço e Contas 
2001, Lisboa: F.C.G., 2002. 

 

• VILAR, Rui (Apresentação); PERDIGÃO, José de Azeredo, Calouste 
Gulbenkian Coleccionador, Lisboa: F.C.G., 3.ªed., 2006.  

 

• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, António Barreto (Coord.), 
Fundação Calouste Gulbenkian. Cinquenta Anos. 1956-2006, Lisboa, F.C.G., 
2007. (2 VOLS.). 
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1. Catálogos e artigos sobre a Colecção do Museu 

Calouste Gulbenkian, publicados antes da abertura do 
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• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN (1960), Tableaux de la 
Collection Gulbenkian. Paris. Octobre 1960, Lisboa, 1960. (Catálogo da 
exposição apresentada no palacete da Av. De Iéna, em Outubro de 1960). 

 

• SANTOS, Reinaldo, “A exposição Gulbenkian em Paris”, Colóquio. Revista 
de Artes e Letras, 1.ª Série,  n.º 11,  Dezembro de 1960, pp. 16-23. 

 

• F.C.G./ SERVIÇO DO MUSEU GULBENKIAN (1961), Pinturas da 
Colecção da Fundação Calouste Gulbenkian, [Lisboa: F.C.G.], 1961. 
(Catálogo da exposição apresentada no MNAA, entre Fevereiro de 1961 e 
finais de 1962). 

 

• COUTO, João; GUSMÃO, Adriano de; MALKIEL-JIRMOUNSKY, Myron; 
AZEVEDO, Carlos; SANTOS, Armando Vieira; SANTOS, José Julio 
Andrade dos, Exposição de Pintura. Visitas explicadas. Pinturas da Colecção 
da Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga. 
Lisboa, 1961. (6 desdobráveis inseridos numa capa). 

 

• FERREIRA, Maria Teresa Gomes, “ Les trésors de la Collection Gulbenkian”, 
La Révue Française de L’Élite Européenne, n.º 146, Novembro 1962, 31-46.  

 

• F.C.G. / SERVIÇO DO MUSEU GULBENKIAN, Arte do Oriente Islâmico: 
Colecção da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 1963. (Catálogo 
da exposição apresentada no MNAA, entre 18 de Maio de 1963 e 1964). 

 

• FERREIRA, Maria Teresa Gomes, Colecção da Fundação Calouste 
Gulbenkian. A Exposição de Arte do oriente Islãmico, [s.l., s.ed. 1963] (4 
págs.). 

 

• FERREIRA, Maria Teresa Gomes, “A Exposição de Arte do Oriente 
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1964, pp. 23-25. 

 

• FERREIRA, Maria Teresa Gomes, «Arte do Oriente Islâmico: Colecção 
Calouste Gulbenkian», Colóquio. Revista de Artes e Letras, n.º 28 (Abril 
1964), pp. 12-15. 

 

• FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN / SERVIÇO DE MUSEU, Artes 
Plásticas francesas de Wateau a Renoir: Colecção da Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 1964. (Catálogo da exposição apresentada no 
Museu Nacional Soares dos Reis, em Junho de 1964). 

 

• FERREIRA, Maria Teresa Gomes, “Colecção da Fundação Calouste 
Gulbenkian. Exposição de Artes plásticas francesas de Watteau a Renoir. 
Aspectos museológicos”, IN.: MUSEU, 2.ª s, N.º 8, Porto, Dezembro 1964, 
pp. 20-27. 

 

• MELO, Maria Helena, “A Pintura na Exposição «Artes Plásticas Francesas» 
da Colecção Gulbenkian”, IN.: MUSEU, 2.ª s, N.º 8, Porto, Dezembro 1964, 
pp. 28-36. 

 

• SERVIÇO DO MUSEU GULBENKIAN, Obras de arte da Colecção 
Calouste Gulbenkian, [Lisboa: F.C.G.], 1965. (Catálogo da exposição 
apresentada no Palácio Pombal, em Oeiras, entre 20 de Julho de 1965 e 
Novembro 1967). 

 

• ZAMPEIII, Pietro, Mostra del Guardi: catalogo della mostra, Venezia: 
Edizione Alfieri, 1965. N.º s de Catálogo: 117, 119, 126 e 152. 

 

• PALLUCCHINI, Rodolfo, “Les «Vedute» de Guardi à la Fondation 
Gulbenkian”, Paris: L’Oeil, n.º 124, Avril 1965. [15 págs.]. 

 

• PALLUCCHINI, Rodolfo, Les «Vedute» de Guardi à la Fondation 
Gulbenkian”, Lisboa: F.C.G., 1965. [15 págs.].  

 

• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Francesco Guardi: Colecção 
Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 1965. 

 

• LES AMIS DU PORTUGAL; MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA 
CULTURE, Le Bijou 1900: Modern Style-Juwelen, Bruxelles: Ministère de 
l'Éducation Nationale et de la Culture, 1965. 
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• FERREIRA, Maria Teresa Gomes; A Colecção Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 
1966. Separata de «Colóquio. Revista de Artes e Letras», N.º 40 (Out. 1966). 

 

• GUERREIRO, Glória, Tapeçarias da Colecção Calouste Gulbenkian, Lisboa: 
F.C.G., 1966. Separata de «Colóquio. Revista de Artes e Letras», N. 41 (Dez. 
1966). 

 

• OLIVEIRA, Maria Manuel Soares de, A arte da Dinastia de Tamerlão 
representada  na Colecção Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 1967. 
Separata de «Colóquio. Revista de Artes e Letras», N. 43 (Abril 1967). 

 

• CARVALHO, Manuel Rio de, «Jóias de Lalique da Colecção de Calouste 
Gulbenkian”, Colóquio. Revista de Artes e Letras, N. 43, Lisboa: F.C.G.,  
Abril 1967, pp. 20-25.  

 

• [Não assinado], “Museu Gulbenkian em Oeiras”, Guerrilha. Jornal do Militar, 
n.º 1, Abril 1967, pp. 11-13 
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2. Publicações relacionadas com a exposição permanente 

do Museu Calouste Gulbenkian (1969-2007). Edições 

literárias da FUNDAÇÃO CALOUSTE 

GULBENKIAN. MUSEU.  

 

• FERREIRA, Maria Teresa Gomes, “O Museu Calouste Gulbenkian”, 
Colóquio. Revista de Artes e Letras, 1ª Série, n.º56, Lisboa: F.C.G., 
Dezembro de 1969, pp. 4-68. [Este texto foi editado em separata. Teve 4 
edições: 1982; 1990]. 

 

• WALKER, Jonh, [discurso], Colóquio. Revista de Artes e Letras, 1ª Série, 
n.º56, Lisboa: F.C.G., Dezembro de 1969, pág. 23. 

 

• [FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – MUSEU, Textos de sala da 
exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian, s/data. [Lisboa: 
F.C.G., 1969-1999] 

o Arte Egípcia, 2 págs. 
o Arte Clássica. Grécia e Roma, 1 pág.  
o M. M. M., Arte Grega. Joalharia, 1 pág.  
o Arte Greco-Romana. Numismática, 2 págs.  
o Arte da Mesopotâmia, 2 págs. 
o M. M. M., Arte do Oriente Islâmico: Tapetes, tecidos e indumentária. 

Cerâmica. Vidros. Arte do livro. Cerâmica, 5 págs. 
o M. M. M., Arte Arménia, 2 págs. 
o Arte do Extremo Oriente: Porcelanas chinesas. Pedras duras chinesas. 

Estampas japonesas. Lacas japonesas, 4 págs. 
o M.T.G.F., Arte do Ocidente. Séculos XI a XVI: Marfins e iluminados, 2 

págs. 
o M. H. S. C., Arte do Ocidente. Séculos XIV a XVII, Pintura. Escultura, 

3 págs. 
o Arte do Ocidente. Séculos XV, XVI e XVII: Tapeçarias, tecidos e 

paramentos. Escultura. Cerâmica. Medalhística, 2 págs. 
o Arte do Ocidente. França. Século XVIII: Mobiliário e Tapeçaria, 2 

págs.  
o Arte do Ocidente. França. Século XVIII: Ourivesaria, 2 págs.  
o Arte do Ocidente. Inglaterra. Sécs. XVIII e XIX: Pintura, 2 págs.  
o Arte do Ocidente. Itália. Século XVIII: Pintura, 2 págs.  
o M. H. S. C., Arte do Ocidente. França. Século XIX: Pintura, 2 págs. 
o René Lalique. França SÉCS. XIX e XX: 2 págs.  

 
• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN/ MCG Museu Calouste 

Gulbenkian – Roteiro, 3 Volumes., Lisboa: F.C.G., 1969. 
o VOL. 1:  Roteiro 1: Arte Egípcia, Arte Greco-Romana, Arte da 

Mesopotâmia, Arte do Oriente Islâmico, Arte do Estremo Oriente. 
o VOL. 2: Suplemento do Roteiro 1: Arte Greco-Romana: Numismática. 
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o 3º VOL.: Roteiro 2: Arte Europeia. 
 

• ROBINSON, E. S.; HIPÓLITO, M. Castro, A Catalogue of the Calouste 
Gulbenkian Collection of Greeck Coins. Part I: Italy, Siciliy, Carthage, 
Lisboa: F.C.G., 1971. 
(O texto de Apresentação é da autoria de JAP. 
Esta «Part I» do Catálogo está organizada em dois volumes. No primeiro as 
moedas são apresentadas e estudadas; no segundo são reproduzidas fotografias 
da frente e verso das moedas, em pranchas A4. 
Na pág. 6 do Volume de texto: «This catalogue was organized by the Caloust 
Gulbenkian Museum [...]Lisbon – December 1971»). 

 
• VERLET, Pierre (Intr.), Arte Francesa do século XVIII da Colecção Calouste 

Gulbenkian: bronzes, mobiliário, ourivesaria, tecidos, Lisboa: F.C.G.,1971. 
 
• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN/ MCG, Museu Calouste 

Gulbenkian: Oficina de restauro do livro, Lisboa: F.C.G., 1972. 
 

• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN/ MCG, Museu Calouste 
Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 1975. 

 
• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN/ MCG, Rendas da Colecção 

Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 1978. 
 

• FERREIRA, Maria Teresa Gomes (Introd.), Museu Calouste Gulbenkian. 
Catálogo, Lisboa: F.C.G., 1.ª ed., 1982. 

 
•  FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, “Museu Calouste Gulbenkian”, 

Fundação Calouste Gulbenkian 1956-1981: 25 anos, Lisboa: F.C.G., 1981, 
pp. 77-128. 

 
• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN/ MCG, Museu Calouste 

Gulbenkian. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 2.ªed. corrigida e aumentada, 1989. 
 

• MOTA, Maria Manuela Soares de Oliveira Marques da; GUERREIRO, 
Glória; Arte da Pérsia Islâmica da Colecção do Museu Calouste Gulbenkian. 
Catálogo, Lisboa: F.C.G., 1985. 
 

• JENKINS, G. K.; HIPÓLITO, M. Castro, A Catalogue of the Calouste 
Gulbenkian Collection of Greeck Coins. Part II: Greece to East, Lisboa: 
F.C.G., 1989. 
(O texto de Apresentação é da autoria da Directora do MCG. 
Tal como aconteceu com a «Part I» do Catálogo da numismática clássica do 
MCG, esta «Part II» do Catálogo está organizada em dois volumes. No 
primeiro as moedas são apresentadas e estudadas; no segundo são 
reproduzidas fotografias da frente e verso das moedas, em pranchas A4.  
Na pág. 6 do Volume de texto ressalva-se: «This catalogue was organized by 
the Caloust Gulbenkian Museum [...] Design and layout according to Part I 
and by Augusto Amaro. Lisbon – December 1989»). 
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• ASSAM, Maria Helena, Arte Egípcia: Colecção Calouste Gulbenkian, Lisboa: 

F.C.G., 1991. 
 

• FIDALGO, Manuela, A gravura na arte do Livro: França séc. 18-19, 
Colecção Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 1992. 

 
• FIGUEIREDO, Maria Rosa, Catálogo da Escultura Europeia: A Escultura 

Francesa –  VOL. 1, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1992. 
 
• MURARO, Michelangelo  COSTA, Maria Helena Soares da (prefácio); Os 

Guardi da Colecção Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 1993. 
 
• FERREIRA, Maria Teresa Gomes; (Plano e sistematização do texto), Museu 

Calouste Gulbenkian: Roteiro, Lisboa: F.C.G., 1996. (2.ªed. 1997). 
[Em roda pé ao texto de apresentação desta publicação, Maria Teresa Gomes 
Ferreira acrescentou a seguinte nota: «Este roteiro foi elaborado a partir dos 
textos fornecidos pelas responsáveis das secções, Conservadoras Maria 
Queiroz Ribeiro, Maria Fernanda Passos Leite, Maria Helena Soares da Costa, 
Maria Isabel Pereira Coutinho, Maria Rosa Figueiredo, Maria Teresa Gomes 
Ferreira e Preciosa Maria Manuela Fidalgo, com a colaboração da responsável 
pelo sector pedagógico, Conservadora Maria Deolinda Cerqueira.» [pág. 4]]. 

 

• RIBEIRO, Maria Queiroz; FERREIRA, Maria Teresa Gomes (Apresentação), 
Louças Iznik, Lisboa: Museu Calouste Gulbenkian, 1996. 
 (Catálogo que contém os 112 exemplares de cerâmica de Iznik do Museu 
Calouste Gulbenkian). 

 
• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. MUSEU, Reservas da Colecção 

C. Gulbenkian. Uma Vista, Lisboa: F.C.G., 1996. (Texto e lista de obras 
Exposição, realizada na Sala de exposições Temporárias do Museu, entre 7 de 
Novembro de 1996 e 26 de Janeiro de 1997). 

 
• FERREIRA, Maria Teresa Gomes, Sala Lalique [Roteiro], Lisboa: F.C.G., 

1997. 
 
• FERREIRA, Maria Teresa Gomes, Lalique. Jóias. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 

1997. 
 
• COSTA, Maria Helena Soares da; Maria Luísa Sampaio, Pintura – Museu 

Calouste Gulbenkian, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1998.  
 

• COSTA, Maria Helena Soares da; Maria Luísa Sampaio, Museu Calouste 
Gulbenkian: Galerias de Pintura: guia, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1998.  
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• FIGUEIREDO, Maria Rosa, Museu Calouste Gulbenkian. Escultura 
Europeia: Guia, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1998.  

 

• FIGUEIREDO, Maria Rosa, Catálogo da Escultura Europeia, VOL. 2, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999.  

 

• COUTINHO, Maria Isabel Pereira, Museu Calouste Gulbenkian: Mobiliário 
Francês. Século XVIII, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Junho 1999. 

 

• RIBEIRO, Maria Queiroz; HALLETT, Jessica, Os vidros da dinastia 
Mameluca no Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1999. 

 

• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN/ MCG - Serviço de Educação  / 
CAMJAP - INSECTOS, 20 obras interactivas, Lisboa: F.C.G., CD-ROM, 
s/data [2000].  (São trabalhadas 10 obras pertencentes à colecção do Museu 
Calouste Gulbenkian e 10 obras pertencentes à colecção do CAMJAP). 

  

• [Não assinado] “Pedagogia das Artes – 20 obras interactivas”, Newsletter, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 25, Janeiro-Fevereiro 2000, pp. 
22-23. 

 

• PEREIRA, João Castel-Branco (Introd.), Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: 
F.C.G., 2001. (Este «álbum» foi publicado por ocasião da reabertura do 
Museu, em Julho de 2001. Desde então teve mais duas edições: em 2002, 2ª 
ed. revista e aumentada; e em 1003, 3.ª ed.: 2003 revista e actualizada). 

 
• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN/ MCG, Museu Calouste 

Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 2001. [Design: Alda Rosa. Desdobrável com 12 
págs.. 1ª tiragem: 25 mil exemplares]. 

 
• SILVA, Carlos Baptista da; FRAGOSO, Cristina; GALEGO, Maria Emília 

(Coordenação),”Museu”, Fundação Calouste Gulbenkian, 2001 (3ªed. 2004), 
pp. 33-45. (Esta publicação é distribuída gratuitamente, estando disponível ao 
público em vários espaços dos edifícios da F.C.G.. Existem versões em: 
português, inglês, francês e em espanhol). 

 
• PEREIRA, João Castel-Branco; SILVA, Nuno Vassalo e (Coord. Geral); 

COUTINHO, Isabel Pereira (textos), Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: 
F.C.G., 2ª ed. revista e aumentada 2002. (1.ªed. 2001) 

 
• PEREIRA, João Castel-Branco; SILVA, Nuno Vassalo e (Coord. Geral); 

COUTINHO, Isabel Pereira (textos), Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: 
F.C.G., 3ª ed. revista e aumentada 2003. (1.ªed. 2001) 
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• MATOS, Maria Antónia Pinto, Porcelana chinesa na colecção Calouste 

Gulbenkian – Chinese porcelain in the Calouste Gulbenkian collection, 
Lisboa: F.C.G., 2003. 

 
• COUTINHO, Isabel Pereira, Guia do Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa: 

F.C.G., 2004. 
 

• PEREIRA, João Castel-Branco (Apresentação), 365 obras do Museu Calouste 
Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 2004. 

 
• FIGUEIREDO, Maria Rosa; Medalhas e plaquetes: colecção Calouste 

Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 2004. 
 
• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN/ MCG Museu Calouste 

Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 2005. [Design: Alda Rosa. Desdobrável com 12 
págs.]  

 
• ARAÚJO, Luís Manuel de, PEREIRA, João Castel-Branco; SILVA, Nuno 

Vassalo e (Coordenação), Arte Egípcia: Colecção Calouste Gulbenkian, 
Lisboa: F.C.G., 2006.  

 

• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN/ MCG] , Museu Calouste 
Gulbenkian. Visitas Áudio Guiadas, Lisboa: F.C.G., Maio 2006. [Design: 
Design: TVM-DESIGNRS. Desdobrável com 8 págs.]. 

 
• [Museu Calouste Gulbenkian,  Lisboa: F.C.G., 2007, Desdobrável com 12 

págs.] [Sem referência de autoria, de data e de local edição].  
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3. Catálogos de exposições temporárias, realizadas nos 

edifícios da Fundação Calouste Gulbenkian, 

directamente relacionadas com a Colecção do Museu 

Calouste Gulbenkian, e outros textos com elas 

relacionadas 

 
• FERREIRA, Maria Teresa Gomes, [Texto de Apresentação], Exposição 

Evocativa de Calouste Gulbenkian – XX Aniversário da Fundação 1956-1976, 
Lisboa: F.C.G., 1976, [pp. 11-12] (Catálogo da Exposição realizada na galeria 
de exposições temporárias do Museu, entre Julho e Outubro de 1976).  

 
• FERREIRA, Maria Teresa Gomes, Arte do Livro francês dos séculos XIX e 

XX, Lisboa: F.C.G., 1976, 2.ª ed. 1989. (Catálogo da exposição realizada no 
XX aniversário da Fundação Calouste Gulbenkian, Julho a Outubro de 1976). 
 

• BAUDOUIN, Frans (Org.), Rubens e os seus gravadores, Lisboa: F.C.G., 
1978. (Catálogo da Exposição temporária realizada entre Abril e Maio de 
1978). 

 
• FIGUEIREDO, Maria Rosa; FERREIRA, Maria Teresa Gomes, COSTA, 

Maria Helena Soares da ; MOTA, Maria Manuela Soares de Oliveira Marques 
da, Tecidos da Colecção Calouste Gulbenkian, Lisboa: Museu Calouste 
Gulbenkian, 1978. (Catálogo da exposição patente no Museu Calouste 
Gulbenkian e no Museu de Lamego, Maio a Junho de 1982). 

 
• FERREIRA, Maria Teresa Gomes; COUTINHO, Maria Isabel Pereira; 

FIGUEIREDO, Maria Rosa, Medalhas do Renascimento: Colecção Calouste 
Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 1979.  

 

• FERREIRA, Maria Teresa Gomes (Introd.), A Colecção Calouste Gulbenkian 
– Um Olhar sobre as Reservas. Catálogo, Lisboa: F.C.G., 1985. 

 

• FERREIRA, Maria Teresa Gomes (Introd.), A Colecção Calouste Gulbenkian 
– Um Olhar sobre as Reservas. Adenda ao Catálogo, Lisboa: F.C.G., 1985.  

 

• FERREIRA, Maria Teresa Gomes (Introd.), A Colecção Calouste Gulbenkian 
– Um Olhar sobre as Reservas. Roteiro, Lisboa: F.C.G., 1985. 

 

• FERREIRA, Maria Teresa Gomes; COSTA, Maria Helena Soares da, 
Gravuras da Colecção Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 1987. (Catálogo 
da exposição patente na Galeria de Exposições Temporárias do Museu 
Calouste Gulbenkian). 
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• FIGUEIREDO, Maria Rosa (Texto), Uma Obra de Arte em Foco: «As 
Bençãos» de Rodin, Lisboa: F.C.G., Março 1989. (Catálogo da Exposição 
temporária patente na Galeria de Exposições Temporárias do Museu Calouste 
Gulbenkian, em 1989). 

 

• COSTA, Maria Helena Soares da (ed. lit.); FERREIRA, Maria Teresa Gomes 
(ed. lit.), Calouste Gulbenkian. Uma Doação ao Museu Nacional de Arte 
Antiga, Lisboa: F.C.G., 1994. (Catálogo da exposição temporária patente na 
Galeria de Exposições Temporárias da FCG (Piso 0), entre Março e Maio de 
1994. Exposição comemorativa do 25ª Aniversário do Museu Calouste 
Gulbenkian). 

 

• FIDALGO, Manuela (Coord.), FERREIRA, Maria Teresa Gomes (Introd.), As 
Horas de Margarida de Cleves, Lisboa: Museu Calouste Gulbenkian., 1995. 

 

• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. Museu (Ed. lit); FERRREIRA, 
Maria Teresa Gomes (Co-aut.), Lalique, Lisboa: Museu Calouste Gulbenkian., 
1995.  

 

• FERREIRA, Maria Teresa Gomes; COSTA, Maria Helena Soares da, (Coord. 
geral), Museu Calouste Gulbenkian. Do Bisturi ao Laser: Oficina de Restauro, 
Lisboa: F.C.G., 1995. (Catálogo da exposição temporária patente na Galeria 
de Exposições Temporárias do Museu Calouste Gulbenkian, entre 17 de 
Outubro de 1995 e 17 de Março de 1996. Exposição comemorativa do 40º 
aniversário da morte de Calouste Gulbenkian. Foi também criado um Roteiro 
da Exposição, de distribuição gratuita).  

 
• FIDALGO, Manuela (Ed.), FERREIRA, Maria Teresa Gomes (Apres.), No 

tempo em que os animais falavam, Lisboa: Museu Calouste Gulbenkian., 
1996. (Catálogo da exposição patente no Museu Calouste Gulbenkian, Sala de 
Conferências, de 24 de Janeiro a 31 de Março de 1996. Acervo: gravuras da 
Colecção do MCG). 
 

• FERREIRA, Maria Teresa Gomes, Reservas da Colecção Calouste 
Gulbenkian: Uma visita, Lisboa: F.C.G., 1996. (Catálogo da exposição 
temporária patente na Galeria de Exposições Temporárias do Museu Calouste 
Gulbenkian, entre 7 de Novembro de 1996 e 26 de Janeiro de 1997). 

 
• FERREIRA, Maria Teresa Gomes, O Livro: objecto de arte: Colecção 

Calouste Gulbenkian. França, séculos XVIII-XIX, Lisboa: M.C.G., 1997 . 
(Catálogo da exposição patente no Centro Cultural Calouste Gulbenkian, Paris 
de 13 de Março a 29 de Maio de 1997; exposição organizada pelo Museu 
Calouste Gulbenkian). 
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•  [Não assinado] “A Génese de um Museu: o Museu Calouste Gulbenkian”, 
Newsletter, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 24, Novembro - 
Dezembro 1999, p. 22.  

 
• [Não assinado], “A Arte do Retrato”, Newsletter, Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, n.º 24, Novembro - Dezembro 1999, pp. 21-22. (MCG encerrado: 
programação das exposições temporárias. O acervo desta exposição também 
integrava obras doadas por C.G. ao MNNA). 

 

• LEITE, Maria Fernanda Passos; CASTEL-BRANCO, João, Uma obra em 
foco: Um tapete da Índia Mongol da Colecção do Museu Calouste, Lisboa: 
F.C.G.., 1999. (Desdobrável da exposição). 

 

• PEREIRA, João Castel-Branco, SILVA, Nuno Vassalo e (Coord. Geral), 
DIAS, João Carvalho (Comissário Científico), O Mundo da Laca: 2000 anos 
de História, Lisboa: F.C.G., 2001. (Catálogo da exposição patente na Galeria 
de Exposições Temporárias do Museu C. Gulbenkian, entre 30 de Março e 10 
de Junho de 2001). 

 

• MARTINS, João Paulo (Coord.), Daciano da Costa. Designer, Lisboa: 
F.C.G., 2001. (Catálogo da exposição patente na Galeria de Exposições 
Temporárias da sede (Piso 0), entre 15 de Maio e 24 de Julho de 2001). 

 

• TOSTÕES, Ana, “Experimentação e Rigor. O Design como Projecto de 
Pesquisa Paciente: Daciano da Costa na Obra da Fundação Calouste 
Gulbenkian”, IN: João Paulo Martins (Coord.), Daciano da Costa. Designer, 
Lisboa: F.C.G., 2001, pp. 42-53.  

 

• Uma Obra de arte em foco: Hermes da Vestal Tucia. Oficina de António 
Canova (1757-1822), Lisboa: F.C.G., 2002. Edição bilingue. (Desdobrável da 
Exposição temporária do Ciclo «Uma obra de arte em foco», patente no átrio 
principal do edifício do Museu Calouste Gulbenkian, entre 11 de Julho e 20 de 
Outubro de 2002). 

 

• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. Museu, Uma Obra de arte em 
foco: Capricho com arco em ruínas e templo circular. Francesco Guardi 
(1712-1793), Lisboa: F.C.G., 2002. Edição bilingue. (Desdobrável da 
Exposição temporária do Ciclo «Uma obra de arte em foco», patente no átrio 
principal do edifício do Museu Calouste Gulbenkian, entre 5 de Novembro de 
2002 e 26 de Janeiro de 2003). 

 

• FIDALGO, Manuela; SAMPAIO, Luísa; DIAS, João Carvalho, Turner na 
Colecção Calouste Gulbenkian: o mar e a luz. Aguarelas de Turner na 
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colecção da Tate, Lisboa: F.C.G., 2003. (Catálogo da exposição patente no 
Galeria de Exposições Temporárias do Museu , de 20 Fev. a 18 Maio 2003). 

 

• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. Museu, Uma Obra em Foco: 
Moedas Gregas Antigas – Electro de Cízico (c. 550 – c.330 a.C.), Lisboa: 
F.C.G., 2003. Edição bilingue. (Desdobrável da Exposição temporária patente 
na galeria da exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian, entre 11 
de Fevereiro e 22 de Junho de 2003). 

 

• FIGUEIREDO, Rosa (textos), Uma Obra do Palácio de Versailles: Apolo. 
Guillaume II Cousteau (1716-1777), Lisboa: F.C.G., 2003. Edição bilingue. 
(Desdobrável da Exposição temporária do Ciclo Uma obra de arte em foco», 
patente no átrio principal do edifício do Museu Calouste Gulbenkian, entre 
Abril de 2003 e Maio de 2004). 

 

• CASTEL-BRANCO, João (Apres.); LEITE, Maria Luísa Passos; DIAS, João 
Carvalho, Bordados do Império Otomano à Índia, séculos XVIII-XIX: uma 
tradição secular – Colecção Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 2003. 
(Catálogo da exposição patente na Galeria de exposições temporárias do 
Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa, de 8 Out. 2003 a 29 Fev. 2004). 

 

• TOSTÕES, Ana, “Lisboa, Arquitectura e Urbanismo: do Passeio Público ao 
Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian”, IN: Teresa Andersen (coord.), Do 
Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian, Francisco Caldeira Cabral e a 
Primeira Geração de Arquitectos Paisagistas (1940-1970), Lisboa: F.C.G., 
2003, pp. 98-113. (Catálogo da exposição patente na Galeria de Exposições 
Temporárias da sede (Piso 0)). 

 

• FIDALGO, Manuel; SAMPAIO, Luísa, Uma obra em foco: Félix Ziem, 1821-
1911, na colecção Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 2003. Edição 
bilingue. (Desdobrável publicado por ocasião da exposição temporárias do 
Ciclo «Uma Obra de arte em foco», patente na galeria de exposição 
permanente do Museu Calouste Gulbenkian, entre 23 de Dezembro de 2003 e 
28 de Março de 2004). 

 

• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. Museu, Uma Obra em Foco: 
Álbum de gravuras inglesas setecentistas. Memória das pinturas da Colecção 
Walpole, F.C.G., 2004. Edição bilingue. (Desdobrável da Exposição 
temporária do Ciclo «Uma Obra de arte em foco», patente na galeria da 
exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian entre 26 de Outubro de 
2004 e 10 de Abril de 2005). 

 

• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. Museu, Uma Obra em Foco: 
Quotidianos Familiares. Gravuras de Francesco Bartolozzi (1728-1815) da 
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Colecção Calouste Gulbenkian, F.C.G., 2004. Edição bilingue. (Desdobrável 
da Exposição temporária do Ciclo «Uma Obra de arte em foco», patente na 
galeria da exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian entre 18 de 
Maio a 10 de Outubro de 2004). 

 

• DIAS, João Carvalho, MARTINS, Madalena (Coord. Editorial), Conceber as 
Artes Decorativas. Desenhos Franceses do Século XVIII, Lisboa: F.C.G., 
2005. (Catálogo da Exposição realizada na Galeria de Exposições 
Temporárias do Museu Calouste Gulbenkian, entre 19 de Outubro de 2005 e 
20 de Janeiro de 2006). 

 
• [Não assinado], “Conceber as artes decorativas: Desenhos franceses do século 

XVIII», Newsletter, N.º 67, Lisboa: F.C.G., Outubro 2005, pág. 10. 
 

• LEITE, Maria Fernanda Passos (Texto), Uma Obra em Foco: Tapete com 
decoração floral na Colecção Calouste Gulbenkian, F.C.G., 2005. Edição 
bilingue. (Desdobrável da Exposição temporária do Ciclo «Uma Obra de arte 
em foco», patente na galeria da exposição permanente do Museu Calouste 
Gulbenkian entre 10 de Maio a 4 de Setembro de 2005). 

 
• Uma Obra em Foco: Antoine Watteau (1684-1721) na Colecção Calouste 

Gulbenkian, F.C.G., 2005. Edição bilingue. (Desdobrável da Exposição 
temporária do Ciclo «Uma Obra de arte em foco», patente na galeria da 
exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian entre 25 de Outubro de 
2005 e 15 de Janeiro de 2006). 

 
• [Não assinado], “Uma Obra em Foco: Antoine Watteau (1684-1721) na 

Colecção Calouste Gulbenkian», Newsletter, N.º 67, Lisboa: F.C.G., Outubro 
2005, pág. 11.  

 
• GRANDE, Nuno, “O efeito Gulbenkian, das políticas aos espaços. Evolução 

de um programa cultural precursor”, IN: TOSTÕES, Ana (Concepção e 
Coord. Cientifica), Sede e Museu Gulbenkian. A Arquitectura dos Anos 60, 
Lisboa: F.C.G., 2006, pp. 58-69. (Catálogo da exposição temporária patente na 
Galeria das Exposições Temporárias da FCG (Piso 0), entre 17 de Março e 4 
de Junho de 2006). 
 

• MATOS, José Sarmento, “Uma escolha acertada”, IN: TOSTÕES, Ana 
(Concepção e Coord. Cientifica), Sede e Museu Gulbenkian. A Arquitectura 
dos Anos 60, Lisboa: F.C.G., 2006, pp. 44-57. 
 

• TOSTÕES, Ana (2006 a.) 
TOSTÕES, Ana (Concepção e Coord. Cientifica), Sede e Museu Gulbenkian. 
A Arquitectura dos Anos 60, Lisboa: F.C.G., 2006. Incluí CD-ROM intitulado: 
Sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian. A Arquitectura dos Anos 
60. Projecto e Construção. 
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• TOSTÕES, Ana (Concepção e coordenação científica), “A Arquitectura como 
imagem Gulbenkian”, IN: TOSTÕES, Ana (Concepção e Coord. Cientifica), 
Sede e Museu Gulbenkian. A Arquitectura dos Anos 60, Lisboa: F.C.G., 2006, 
pp. 24-25. 

 

• TOSTÕES, Ana (2006 b.) 
TOSTÕES, Ana, Fundação Calouste Gulbenkian. Os Edifícios, Lisboa: 
F.C.G., 2006. Incluí DVD intitulado: Os Edifícios. 13 Testemunhos.  

(Os treze depoimentos incluídos no DVD, que integra esta publicação, 
constituíram parte do acervo documental da exposição «Sede e Museu 
Gulbenkian. A arquitectura dos anos 60».  

Entrevistados por Ana Tostões, os autores desses testemunhos são: (1.) Ruy 
Jervis d’Athouguia; (2.) António Barreto; (3.) Gonçalo Ribeiro Teles; (4) Luís 
Lobato; (5) José Sommer da França Ribeiro; (6) Maria Teresa Gomes Ferreira; 
(7) Alderico dos Santos Machado; (8.) Mário Senna da Fonseca; (9.) João 
Pereira Lucas; (10.) António Ressano Garcia Lamas; (11.) José Maria Ramos 
Lopes; (12.) José Maria Myre Dores;  (13.) Rogério Ribeiro.  

 

• FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. Museu, O Gosto do 
Coleccionador. Calouste Gulbenkian 1869-1955, Lisboa: F.C.G., 2006. 
(Catálogo da Exposição realizada na Galeria de Exposições Temporárias da 
FCG (Piso 0), entre 18 de Julho e 8 de Outubro de 2006). 

 

• PEREIRA, João Castel-Branco, “O Gosto do coleccionador”, FUNDAÇÃO 
CALOUSTE GULBENKIAN. Museu, O Gosto do Coleccionador. Calouste 
Gulbenkian 1869-1955, Lisboa: F.C.G., 2006, pp. 16-35. (Catálogo da 
Exposição realizada na Galeria de Exposições Temporárias da FCG (Piso 0), 
entre 18 de Julho e 8 de Outubro de 2006). 

 

• SILVA, Nuno Vassalo e, “As primeiras aquisições”, FUNDAÇÃO 
CALOUSTE GULBENKIAN. Museu, O Gosto do Coleccionador. Calouste 
Gulbenkian 1869-1955, Lisboa: F.C.G., 2006, pp. 36 – 47. (Catálogo da 
Exposição realizada na Galeria de Exposições Temporárias da F:C:G: (Piso 0), 
entre 18 de Julho e 8 de Outubro de 2006).  

 

• PEREIRA, João Castel-Branco; SILVA, Nuno Vassalo e (Ed.), De Paris  a 
Tóquio: arte do Livro na Colecção Calouste Gulbenkian, Lisboa: F.C.G., 
2006. (Catálogo da exposição realizada no âmbito do 50º aniversário da FCG, 
patente na galeria de exposições temporárias do mcg entre 19 de Julho e 8 de 
Outubro de 2006). 
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• FIGUEIREDO, Rosa (Texto), Uma Obra de Arte em Foco: A religião na 
Grécia Antiga. Deuses do Olimpo representados na Colecção Gulbenkian, 
Lisboa: F.C.G., 2007. Edição bilingue. (Desdobrável da Exposição temporária 
do Ciclo «Uma Obra de arte em foco», patente na galeria da exposição 
permanente do Museu Calouste Gulbenkian entre 20 de Julho de 2007 e 6 de 
Janeiro de 2008). 
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4.  Catálogos de exposições temporárias que tiveram no 

seu acervo obras da Colecção do Museu Calouste 

Gulbenkian, realizadas fora das instalações da Fundação 

Calouste Gulbenkian depois da abertura do Museu 

Calouste Gulbenkian (incluindo o período em que 

esteve encerrado ao público, de 2 de Outubro de 1999 a 

20 de Julho de 2001), e outros textos relacionados com 

essas exposições  

 

• FIGUEIREDO, Maria Rosa; FERREIRA, Maria Teresa Gomes, COSTA, 
Maria Helena Soares da ; MOTA, Maria Manuela Soares de Oliveira Marques 
da, Tecidos da Colecção Calouste Gulbenkian, Lisboa: Museu Calouste 
Gulbenkian, 1978. (Catálogo da exposição patente no Museu Calouste 
Gulbenkian e no Museu de Lamego, entre Maio e Junho de 1982). 

 

• FERREIRA, Maria Teresa (Introd.), Tapetes orientais: Colecção Calouste 
Gulbenkian, Lisboa: Museu Calouste Gulbenkian], 1988. (Catálogo da 
exposição patente no Palácio Nacional de Mafra, 1988). 

 

• BAETJER, Katharine, DRAPER, James (Ed.), Only the best: masterpieces of 
the Calouste Gulbenkian Museum, Lisbon, New York: Metropolitan Museum 
of Art, 1999. (Catálogo da Exposição inaugurada no MET a 16 de Novembro 
de 1999, integrada na comemoração do 30º aniversário da morte de C. 
Gulbenkian e realizada durante o período em que o MCG esteve encerrado. 
Acervo da exposição composto por 80 obras. Os textos deste catálogo são da 
responsabilidade do Museu Calouste Gulbenkian).  

 

• [Não assinado], “Obras-primas do Museu Gulbenkian em Nova Iorque”, 
Newsletter, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 23, Setembro – 
Outubro 1999, pp. 10-11.  

 

•  [Não assinado], “Only the Best: êxito em Nova Iorque”, Newsletter, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 25, Janeiro-Fevereiro 2000, pp. 5-6.  

 

• [Não assinado], “Cedência de peças de Lalique”, Newsletter, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 26, Março - Abril 2000, pp. 5-6.  

 

• [Não assinado], “Museu reabrirá em Outubro”, Newslwtter, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, n.º 27, Maio – Junho 2000, pp. 14-15. 
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• MACHADO, Victor de Sá [Presidente da F.C.G.], [texto sem título], 
Newsletter, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 33, Julho – Setembro 
2001, pág. 3. 

 

• VILAR, Emílio Rui [Administrador da F.C.G.], [texto sem título], Newsletter, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 33, Julho – Setembro 2001, pág. 4.  

 

• PEREIRA, João Castel-Branco, “Museu Calouste Gulbenkian: Reabertura”, 
Newsletter, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 33, Julho – Setembro 
2001, pp. 5-6. 

 

• [Não assinado], [Entrevista a Paul Vandebotermet], “Museu Calouste 
Gulbenkian: Uma intervenção no Museu”, Newsletter, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, n.º 33, Julho – Setembro 2001, pp. 7-8. (Entrevista a 
Paul Vandebotermet, arquitecto responsável pelo projecto de renovação do 
espaço de exposição permanente do Museu Calouste Gulbenkian). 

 

• [Não assinado], “Museu Calouste Gulbenkian: Acções desenvolvidas durante 
o encerramento”, Newsletter, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 33, 
Julho – Setembro 2001, pp. 9-10.  

 

• PEREIRA, João Castel-Branco, “Revisitar o Museu Calouste Gulbenkian”, 
Pedra & Cal. Revista do Grémio das Empresas de Conservação e Restauro do 
Património Arquitectónico, N.º 12, Lisboa, Outubro – Dezembro 2001, pp. 6-
9. 

 

• PEREIRA, João Castel-Branco, SILVA, Nuno Vassalo e (Coord. Geral), 
DIAS, João Carvalho (Comissário Científico), Islamic Art in the Calouste 
Gulbenkian Museum, Lisboa: F.C.G., 2003. [Catálogo da exposição realizada 
em Abu Dhhabi Cultural Complex, entre 17 de Janeiro e 18 de Fev. de 2004] 
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d. PUBLICAÇÕES DIRECTAMENTE RELACIONADAS COM A 

COLECÇÃO REUNIDA POR CALOUSTE GULBENKIAN, NÃO 

EDITADAS PELA FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN (por 

ordem cronológica de edição) 

 

• MACIEL, Artur, Colecção de Pintura da Fundação Calouste Gulbenkian 
exposta no Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa: M.N.A.A., 1961. 
(Separata: Boletim da Academia Portuguesa de Ex-Líbris, N. 18 (Set. 1961)). 

 

• FERREIRA, Maria Teresa Gomes, “Les trésors de la collection Gulbenkian”, 
In: La revue française de l’élite européenne, Paris, n.º 146 (Nov. 1962), pp. 
31-42. 

 

• DUARTE, C. «A sede e o museu da Fundação Calouste Gulbenkian», 
Arquitectura, n.º 111, Lisboa, Setembro-Outubro de 1969, pp. 209-239.  

 

• GOFFEN, Rona; FERREIRA, Maria Teresa Gomes (Apresentação), Museums 
Discovered: The Calouste Gulbenkian Museum, Florida: Woodbine Books, 
1.ªed. 1982 (2.ªed. 1995).  

  

 
 
 

 


