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Presidência / Administração

18 dE JulhO | 1956-2006
O IMPROVÁVEL 
NÃO É IMPOSSÍVEL
Com mais de 700 convidados nacionais 
e 150 estrangeiros, a Fundação Gulbenkian 
comemorou meio século de existência, 
no dia 18 de Julho.

U ma bailarina dança, envolvendo com os seus 
movimentos as linhas desenhadas por Almada 

Negreiros. O andamento musical percorre uma história 
de vida, exteriores e interiores do edifício, peças únicas. 
Há uma homenagem à arte, mas também ao desejo de 
um homem, Calouste Sarkis Gulbenkian. O Improvável 
não É Impossível, o filme realizado por Manoel de Oliveira, 
iniciou o dia em que se assinalaram os 50 anos de 
existência jurídica da instituição que Calouste 
Gulbenkian legou a Portugal.
“E porquê Portugal?”, perguntou António Barreto, orador 
convidado na sessão comemorativa e coordenador de um 
livro sobre o impacto da Fundação na sociedade portu‑
guesa, a ser publicado no Outono. A resposta não é óbvia. 
Mas o que importa, segundo o sociólogo, é que este “é o mais 
extraordinário golpe de sorte da nossa história (…) que 
criou oportunidades únicas”, ao longo de meio século.
Numa retrospectiva do país desde 1956, António Barreto 
salientou a acção da Fundação Calouste Gulbenkian 
junto das elites, mas em especial no terreno em que 
apenas o mérito tem relevo, como comprovam as 65 mil 
bolsas que a instituição já atribuiu. Um currículo possível 
porque a Fundação “foi, durante estes 50 anos, a mais 
independente de todas as instituições e organizações do 
país”, mesmo durante o período do Estado Novo. À época, 
lembrou António Barreto, “a sociedade não ficou aberta. 
A vigilância e a censura não terminaram. Mas entraram 
o ar e a luz. Mais do que isso, ideias. E saíram pessoas, 
foi possível falar e ver. Sem essa janela teríamos vivido 
pior”. O Presidente da República defendeu a importância 
de continuar a cultivar o mérito. Cavaco Silva elogiou 
o projecto, afirmando que a Fundação é um “oásis e um 
pólo de modernidade”, que tem vindo a mudar “por 
completo a face do país nos últimos 50 anos”.
Depois de traçar um breve historial destes anos, 
o presidente da Fundação, Emílio Rui Vilar, garantiu que 
a instituição vai continuar o trabalho que tem sido feito: 



“Se o gesto do Fundador foi um acto de generosidade 
e confiança para com os vindouros, administrar hoje 
a Fundação é assumir um compromisso com o futuro”. 
E, como é característico das fundações, acrescentou 
o presidente, há a “disponibilidade para perscrutar 
o futuro, para correr riscos e aprender com a experiência”. 
Em 50 anos, a sociedade portuguesa mudou e há novos 
desafios à espera de resposta. Por isso, a Fundação, 
mantendo os quatro pilares da sua actividade – arte, 
beneficência, ciência e educação –, quer apostar em 
novas iniciativas cada vez mais urgentes nas áreas da 
inclusão social, da imigração e do ambiente, entre outras, 
esclareceu o presidente da Fundação. Destacando a actual 
solidez financeira, reafirmou a aposta na inovação, 
na criação de centros de excelência, na valorização das 
pessoas e na maior internacionalização da instituição.
Emílio Rui Vilar deixou a mensagem de que esta Fundação, 
sendo um legado de um estrangeiro, “é uma obra dos 
portugueses” da qual todos “nos podemos orgulhar”. 
No final da sessão, o Presidente da República recebeu 
a medalha de prata alusiva ao cinquentenário 
da Fundação Calouste Gulbenkian, da autoria do escultor 
Rui Sanches.

Exposições homenageiam sensibilidade 
do fundador

Terminada a cerimónia, o Presidente da República inau‑
gurou a exposição, patente na sede da Fundação até 8 de 
Outubro. Em O Gosto do coleccionador. Calouste S. Gulbenkian 
(1869-1955), o Fundador é lembrado como coleccionador 
de obras de arte, através da apresentação de algumas 
das que adquiriu e de outras que tentou adquirir para a 
sua colecção e que não conseguiu obter. Noutra exposição 
patente no Museu, é mostrada uma faceta menos conhecida 
de Calouste Gulbenkian – a de bibliófilo. Apaixonado 
pela leitura, adorava perder‑se em alfarrabistas, catálogos 

ou leilões, a folhear livros em casa. A exposição De Paris 
a Tóquio: a Arte do Livro na Colecção Calouste Gulbenkian 
revela este outro lado do coleccionador de obras de arte.
Depois de um almoço no Centro de Arte Moderna, três 
exposições foram aí inauguradas: Relation, de Craigie 
Horsfield, Book Cell de Matej Krén e A partir da colecção. 
O dia encerrou com um cocktail e um concerto de gala 
pela Orquestra e Coro Gulbenkian, com a interpretação 
da 9ª sinfonia de Beethoven, sob a batuta do maestro  
Lawrence Foster. ■

Sessão solene no grande auditório.

Emílio Rui Vilar, José Socrates, Jaime Gama e Aníbal Cavaco Silva.
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n ão serei juiz 
em causa 

própria, mas 
creio que 
conseguimos, 
com novo 
dinamismo, 
recolocar a 
Fundação na 
linha da frente, 
presente nos 
desafios actuais 
da sociedade 
portuguesa e participante activa nos movimentos 
internacionais da filantropia. Novos projectos, novos 
programas, novas áreas de intervenção: gestão das 
cidades, criatividade e criação artística, ajuda ao 
desenvolvimento, serviços educativos; biologia 
computacional; imigração; ambiente.
(…)
A independência que significa estarmos apenas 
subordinados à lei e aos estatutos, sendo em tudo o 
mais uma instituição auto‑regulada. Não dependemos 
de quaisquer outros poderes políticos, económicos 
ou sociais. Somos senhores das nossas decisões, 
num exercício solitário da responsabilidade.

c om as 
excepções do 

Estado e da Igreja 
Católica, 
nenhuma outra 
instituição teve 
tão relevante 
acção. 
A influência 
da Fundação 
na sociedade foi 
enorme. Talvez 
não haja maneira 
de a medir. Não é simples distinguir a sua influência de 
outras que chegaram por via da televisão, da escola, das 
viagens, do turismo e da revolução política. Mas o que 
sabemos, como o número de bolsas, de bibliotecas, 
de concertos, de exposições e de grandes equipamentos 
de saúde, revela influência. Decisiva.
(…)
É possível que, por excesso de precaução, a Fundação 
pareça distante, não empenhada. Eis temas 

interessantes para debate. Mas essa distância foi o preço 
pago pelo que de mais valioso tem: a independência. 
É a essa qualidade que presto homenagem. Não se 
conhecem episódios ou actividades salientes que 
revelem uma dependência efectiva do Estado, 
dos governos, dos grupos económicos, das profissões, 
dos partidos, das religiões ou de outras associações. 
Eu sei que é preciso ter capital para ser independente. 
Mas há muitos que o têm e o não são!
Em Portugal, mesmo depois de fundado o Estado 
democrático, é difícil ser‑se independente. Num país 
marcado pela omnipresença do Estado, por uma 
economia oligárquica, por uma Igreja hegemónica, por 
partidos políticos inseguros e por umas classes médias 
com pouca história e parcos meios, a independência 
é um bem raro. Assim a Fundação saiba preservar a sua 
durante as próximas décadas: é o meu voto.

A escolha de 
Portugal 

para erigir a 
Fundação foi um 
gesto que nos 
distinguiu, 
enquanto povo 
que sabe receber 
e que ao longo da 
sua história se 
cruzou com 
outros povos e 
outras culturas.
Mas foi, ao mesmo tempo, uma manifestação de 
confiança na nossa capacidade para gerir e pôr ao 
serviço da humanidade um tão valioso património 
material e espiritual. Outros poderiam ter duvidado 
dessa capacidade. Calouste Gulbenkian acreditou e hoje 
sabemos que teve razão.
(…)
Em todo este processo, que mudou por completo a face 
do País, a Fundação Gulbenkian esteve sempre presente, 
antecipando as transformações necessárias, 
promovendo o debate de ideias e de políticas, 
estabelecendo pontes com o exterior e constituindo, 
muitas vezes, um oásis e um pólo de modernidade.
Numa cultura em que a dependência do Estado é, 
desde há séculos, predominante, a Gulbenkian soube 
afirmar‑se pela independência, abrir‑se à inovação, 
evidenciar as potencialidades da livre iniciativa 
dos cidadãos.

OS DISCURSOS DO DIA 18 DE JULHO

Emílio Rui Vilar

António Barreto

Presidente da República
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MEIO SÉCULO DE HISTÓRIA 
EM PRATA E BRONZE

P ara assinalar o cinquentenário da Fundação 
Calouste Gulbenkian, Rui Sanches modelou uma 

medalha comemorativa, de que se cunharam 1000 
exemplares em bronze e 80 em prata. A primeira destas 
peças de prata foi oferecida ao Presidente da República, 
na sessão solene do cinquentenário, no dia 18 de Julho.
Do cinzel de Rui Sanches saiu uma medalha de 130 mm, 
em que vários estratos sugerem a continuidade 
temporal da Fundação. No verso, o conjunto de imagens 
associa‑se a linhas de acção e aspectos da instituição: 
um quadrante; um projecto em construção; as 
constelações do zodíaco, que dividem um círculo com 
o sistema horário romano; nuvens numa alusão ao céu, 
adaptadas livremente do relevo renascentista 
de Antonio Rosselini, patente no Museu Gulbenkian. 
No reverso, mantendo uma relação visual com o lado 
oposto da medalha, destacam‑se diferentes níveis 
tácteis e o emblema da Fundação em meio círculo.
O percurso de Rui Sanches inclui mais de 30 exposições 
individuais de escultura e desenho e a participação 
em dezenas de exposições colectivas no estrangeiro e 
em Portugal. Também a Fundação Calouste Gulbenkian, 
de que foi bolseiro, organizou uma retrospectiva do seu 
trabalho, no Centro de Arte Moderna, em 2001. ■

O ADEUS A 
RUY ATHOUGUIA

R uy Jervis d’ Athouguia ,“uma peça fundamental na 
arquitectura portuguesa”, como o designou o Jornal 

dos Arquitectos, morreu na semana em que a Fundação 
Gulbenkian comemorou 50 anos. Um dos três arqui‑
tectos responsáveis pelo projecto das instalações da 
Sede e Museu Gulbenkian, “cuja memória guardaremos 
intacta no betão vigoroso desta obra”, como o evocou 
Emílio Rui Vilar, presidente da Fundação Gulbenkian. 
Ruy Athouguia nasceu em Macau, no ano de 1917, mas, 
com apenas um ano e meio, mudou‑se para Cascais, 
onde viveu grande parte da sua vida. 
Formado em arquitectura pela Universidade do Porto, 
a sua obra é um expoente de modernidade e vanguar‑
dismo arquitectónico, de que são exemplos o Bairro das 
Estacas e a Fundação Calouste Gulbenkian. ■
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SELOS COM ARTE DA GULBENkIAN
U ma edição de selos comemorativa do cinquente‑

nário da Fundação Calouste Gulbenkian encontra‑
‑se disponível ao público desde o dia 18 de Julho, data 
que assinala o aniversário da Fundação. A colecção, 
de autoria de José Brandão e Paulo Falardo, é constituída 
por seis selos e um bloco filatélico de quatro selos.
O bloco, com uma tiragem de 70 mil exemplares, é alu‑
sivo à acção da Fundação nos sectores da arte, educação 
ou ciência e poderá ser adquirido pelo preço de 1,20¤.
Os seis selos, com um valor entre os 0,30¤ e 2,00¤, retratam 
diferentes peças de arte do Museu Gulbenkian. Foram emi‑
tidos 300 mil selos de 0,30¤ e 250 mil dos restantes cinco. 
O retrato do Fundador, Calouste Gulbenkian, por C. J. Watelet 
encontra‑se reproduzido nos selos de 2,00¤. O Retrato 

de Uma Jovem, pintura de 
Domenico Ghirlandaio, dos 
finais do século XV, está 
representado no selo de 0,30¤.
Um Pavão, de René Lalique; 
um painel de azulejos em 
forma de tímpano; Flora, uma 

estátua em mármore, em conjunto com o medalhão 
romano de Abuquir e um jarro de jade branco do início 
do século XV completam as restantes obras de arte 
patenteadas nos selos. Os CTT emitiram ainda 20 mil 
selos com o símbolo da Fundação Calouste Gulbenkian 
para uso nos seus envios postais. Estes selos corporativos 
poderão ser requisitados pelos coleccionadores, até dia 
18 de Setembro, pela quantia de 2,00¤. ■

HOMENAGEM A MARIA 
HELENA MENDES PINTO

F oi lançado em Julho, com o apoio da Fundação 
Calouste Gulbenkian, o último número do Boletim 

Portuguese Japanese Studies, editado pelo Centro de 
História de Além‑Mar da Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e dedicado 
a Maria Helena Mendes Pinto. O volume conta com a par‑
ticipação de personalidades que têm trabalhado proxi‑
mamente com a homenageada, ao longo da sua carreira.
Consultora do Serviço Internacional há mais de uma 
década, Maria Helena Mendes Pinto tem colaborado em 
alguns dos mais importantes projectos realizados além‑
‑fronteiras pela Fundação Gulbenkian. ■

A homenageada, o presidente da FCG e o director do Centro de História de Além‑Mar.
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Q uando a Fundação Gulbenkian, através do seu 
Serviço de Saúde e Desenvolvimento Humano, 

decidiu organizar o Fórum Imigração como uma das 
iniciativas prioritárias, de imediato pensou integrar, 
a par do conjunto dos seminários, dos workshops e das 
conferências, um programa de artes e de cultura 
artística. Esta iniciativa tem uma justificação plena: 
a vida cultural e artística do país anfitrião reflecte, em 
última instância, o tipo e o nível de relação que esse país 
mantém com todos os originários de outros países, 
demonstrando isso através dos temas e dos reportórios 
das programações artísticas, dos catálogos das editoras, 
da maior ou menor presença de estrangeiros na vida 
cultural, sejam eles artistas pertencentes a companhias 
ou equipas de produção ou trabalhadores – aos vários 
níveis – integrados nas organizações culturais; através 
do acesso dos públicos de imigrantes às iniciativas do 
país anfitrião no domínio da cultura; e, finalmente, pela 
possibilidade de os artistas das comunidades ou grupos 
de imigrantes produzirem, beneficiando de condições 
profissionais dignas, obras visíveis em espaços de 
referência cultural e sujeitas a uma avaliação crítica tão 
rigorosa e exigente – e sem condescendências 
paternalistas – como aquela que é feita 
aos artistas do país anfitrião.
A partir destes 
pressupostos, 
concebeu‑se um 
programa que 
decorrerá entre 
Junho de 2006 
e Março de 
2007 e que 
tem como 
linhas de 

António Pinto Ribeiro
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EXPOSIÇÕES
 

21 Agosto A 31 outubro
Bem-vindos Instalação / Fotografia
De: Rodrigo Peixoto, Pauliana Pimentel, Tatiana Macedo 
(fotografias reproduzidas nestas páginas) 
Muro fronteiro da FCG 

4 setembro A 4 outubro
Entre nós 
Instalação multimédia de doze filmes de dois 
minutos instalados em doze suportes audiovisuais 
De: André Godinho, Pedro Paiva, Fausto Cardoso, Tiago 
Afonso, Sérgio Tréfaut, Catarina Alves Costa, José Filipe, 
Cátia Salgueiro, André Príncipe, Miguel Nogueira, Joana 
Neves, Leonor Noivo.
Sede da Fundação

ESPECTÁCULOS | SETEMBRO

8, sextA-feirA, 21h30
Contra-Banzo Música
De: Alípio C. Neto
Com: Félix Barros (piano), Jean‑Marc Charmier 
(trompete), Ben Stapp (tuba), Eduardo Lala (trombone), 
Rui Gonçalves (bateria)
Anfiteatro ao Ar Livre
BANZO (do kimbundu ku banza, pensar, raciocinar) – Admirado, 
aparvalhado, pensativo. Termo usado para denominar o estado 
de depressão profunda com que os escravos desembarcavam dos 
navios negreiros no Brasil. 
Alípio C. Neto, saxofonista brasileiro (Floresta, Pernambuco), está 
radicado em Portugal há uma década. É, hoje, uma das referências 
incontornáveis da linguagem do jazz feito em território português. 
Este quinteto multinacional é um espelho das relações sociais 
e multiétnicas presentes em Lisboa. O grupo é composto por um 
brasileiro, um francês, um norte-americano e dois portugueses.  
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9, sábAdo, 21h30 
Chullage Música
Anfiteatro ao Ar Livre
Nuno Santos nasceu em Lisboa em 1977 e foi criado no Asilo 28 
de Maio, no Monte da Caparica, onde tomou o primeiro contacto 
com o rap. Passado um período inicial em que se limitava a 
consumir as propostas que chegavam do outro lado do Atlântico, 
de França, ou dos bairros por onde ia coabitando com outros 
MCs, DJs, B-Boys e Writers, chegou a hora em que Chullage sentiu 
ele também o apelo da palavra. Desde então o percurso 
ascendente de Chullage tem-no levado a afirmar-se como um 
dos MCs mais consistentes do underground nacional – um dos 
mais prolíficos também –, não perdendo uma oportunidade para 
dar a ouvir o seu trabalho e conquistar um público crescente, 
com as suas rimas cruas e sem concessões.

16, sábAdo, 21h30 | 17, domingo, 17h00
Vento Leste Teatro
Encenação: José Carlos Garcia 
Com: Natasha Marjanovic 
Dramaturgia: Beatriz Quintella 
Concepção Visual: Ana Braga
Anfiteatro ao Ar Livre
O monólogo de  Natasha Marjanovic, mulher nascida na ex-
Jugoslávia que é obrigada a emigrar devido aos conflitos 
recentes naquela região, é um testemunho dado na primeira 
pessoa e fundado na experiência pessoal da actriz, que nos relata 
o seu percurso, desde a infância na Jugoslávia de Tito até à 
partida da sua cidade natal e à vivência dos primeiros anos 
como imigrante em Lisboa. 
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23, sábAdo, 21h30
The Pyramid Sessions Música
De: D‑Mars 
Com: Rodrigo Amado (saxofones), André Fernandes 
(guitarra), DJ Ride (DJ) 
Convidado: Melo D (voz) 
Anfiteatro ao Ar Livre
D-Mars é um veterano do hip-hop nacional. Nascido na Croácia, 
veio para Portugal há 13 anos e soube firmar o seu nome no 
panorama das rimas feitas por cá, primeiro em inglês, com os 
Zona Dread, depois ao serviço dos Micro e, mais tarde, a solo, 
no disco Filho da Selva. Perfeccionista e apaixonado por vários 
géneros musicais, D-Mars vem também aperfeiçoando, nos 
últimos anos, a sua veia de produtor. É essa vertente que explora 
em The Pyramid Sessions, onde junta amigos, sons e experiências 
de uma vida em Portugal. 

30, sábAdo, 21h30 
LISA Música + Moda
De: 1/Week Project com Lidija Kolovrat (moda)
Com: Kalaf (voz), Litle Jonh (programações), Jesse Chandler 
(hammond), Marco Vieira (baixo), Riot (bateria). 
Anfiteatro ao Ar Livre
Kalaf Ângelo, líder deste projecto,  tinha 17 anos quando chegou 
a Portugal, com o irmão, para tirar um curso superior. A casa 
de Benguela foi trocada pelo apartamento do pai em Almada. 
Para trás ficou uma infância “feliz, com uma família supergenerosa”, 
muita brincadeira, “liberdade, correrias e futebol na calçada”. 
Na cidade da margem esquerda do Tejo, começou a ouvir hip-hop, 
por influência dos colegas do liceu onde frequentou o 12.° ano. 
A artista plástica, Lidija Kolovrat, natural da Bósnia, está em 
Lisboa há 15 anos. Desenvolve a sua actividade profissional nas 
mais variadas áreas, mas é reconhecida pelo seu trabalho como 
estilista de moda. Da loja aos desfiles, Lidija Kolovrat tem visto 
o seu trabalho reconhecido pelo público e pelos seus pares.
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orientação duas preocupações centrais na programação 
contemporânea e, por isso mesmo, conta necessa‑
riamente com uma componente intercultural. 
A primeira questão diz respeito ao modo como os 
cidadãos do país de acolhimento olham o imigrante, 
sabendo de antemão que, neste olhar, há muito de 
formação e informação cultural, que não há um olhar 
homogéneo nem estabelecido, que por vezes é ambíguo 
e contraditório e que as expectativas, face às artes que 
são anunciadas pelos imigrantes, são muito determi‑
nadas por preconceitos e deformação mediática ou de 
apressado turismo cultural, reduzindo os imigrantes 
a clichés, não só em relação às artes, mas em relação 
aos hábitos e, em particular, às pessoas. 
Uma das iniciativas, que praticamente inicia este 
programa, decorre directamente de tal constatação e um 
dos seus objectivos é contribuir para uma reflexão sobre 
quem vemos quando olhamos os imigrantes. Será que 
de facto os vemos? Tão distantes quanto próximos?! 
Assim, iniciarão estas actividades duas exposições 
concebidas expressa e propositadamente para espaços 
públicos. Uma consiste na realização, por três fotógrafos 
portugueses, de um painel a instalar no muro fronteiro 
do Jardim da Fundação Gulbenkian e que constitui a 
primeira parte de um díptico que será concluído com uma 
exposição, também de fotógrafos portugueses, sobre 
a vida dos imigrantes, a apresentar em Março de 2007. 
A outra iniciativa, cuja primeira parte se iniciou no mês 
de Junho com a apresentação do filme/instalação Novos 
Lisboetas, de Sérgio Tréfaut, num equipamento criado 
expressamente para tal em frente da entrada do Museu 
Gulbenkian e que, agora, continuará com a instalação 
de 12 filmes, de dois minutos cada, realizados por 
12 realizadores portugueses, sobre a presença dos 
imigrantes entre nós, filmes esses que serão vistos em 
alguns dos locais mais inesperados dos espaços 
da Fundação Calouste Gulbenkian. É também um modo 
muito próprio de a Fundação, os seus funcionários e o 
seu público visitante se confrontarem com os imigrantes 
no seio do seu quotidiano e espaço de partilha.
Na área do cinema e na reflexão sobre o modo como 
os imigrantes vêem os portugueses está em produção 
um documentário de Luísa Homem, a apresentar publi‑
camente no dia 31 de Janeiro de 2007. 
Setembro será um mês especial nesta programação 
artística pelo modo como este Fórum vai dar espaço 
e visibilidade às obras criadas e produzidas por artistas 
imigrantes que vivem e trabalham entre nós. Foram 
convidados a fazê‑lo em condições absolutamente profis‑
sionais e tendo, para tal, o espaço de referência festiva 

e criativa que é o Anfiteatro ao Ar Livre da Fundação 
Calouste Gulbenkian, correspondendo esta actividade à 
segunda preocupação da programação contemporânea.
Serão apresentados, ao longo do mês, músicos, actores, 
costureiros, originários de vários países, imigrantes mais 
ou menos recentes, mais ou menos próximos da vida 
cultural portuguesa. Dois critérios foram fulcrais no 
convite a estes artistas: o primeiro decorreu do facto 
de trabalharem com a arte e a cultura contemporânea, 
que é uma reivindicação legítima por parte de todos os 
imigrantes, de quem muitas vezes, num acto de etnocen‑
trismo e de ignorância, se condenam as prestações folcló‑
ricas em contextos absolutamente anacrónicos. A estes 
artistas imigrantes é reconhecida a sua dimensão profis‑
sional, a sua intervenção como habitantes das cidades 
para cuja mutação urbanística e social contribuem. Um 
segundo critério de escolha foi a mais‑valia de diferença 
artística que podem trazer a este programa e, desse modo, 
contribuir também para a tensão criativa que decorre 
do encontro do público – que se espera diversificado – 
com estes artistas, cujas biografias e contextos explicarão 
certamente o sentimento que teremos de proximidade 
a eles e, assim, tornarão possível compreender aquilo que 
tipifica a relação ideal de uma comunidade de acolhimento 
que deseja as boas‑vindas a todos aqueles que acolhe. ■

Natasha Marjanovic
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O s Jardins da Fundação Calouste Gulbenkian têm, 
desde Junho, um sistema de sinalética desenvol‑

vido pelo grupo de trabalho Coyote Designers/UFF 
Portugal. Procurando desde o início o enquadramento 
das estruturas no Jardim de forma a respeitar as suas 
características e identidade específicas, as estruturas 
revelam uma grande simplicidade, elegância e fácil 
comunicação com os visitantes.
Novidade num sistema de sinalética será, certamente, 
a orientação para o desconhecido, o inesperado, de forma 
que o visitante se permita deambular e perder‑se pelos 
Jardins. Se existem locais onde se pode “exigir” o direito 
à não orientação, este é certamente um deles, uma vez 
que convida à descoberta, ao encontro com o desconhecido. 
Ao indicar o (...) pretendeu‑se estimular a curiosidade, 
dar liberdade para (...), permitir que (...).
Construída em vidro temperado incolor e translúcido, 
assente em estruturas de aço corten, aço duro de aspecto 
inacabado, enquadra‑se perfeitamente no conceito de 
mutabilidade natural do jardim. 
O primeiro nível de informação é assumido pelos directórios. 
Estão colocados junto a cada uma das cinco entradas 
dos Jardins da Fundação e incluem um mapa orientado 
no sentido de leitura espacial, opção que permite uma 
percepção mais rápida e intuitiva da localização dos 
diferentes espaços.
Para além do mapa, os directórios contêm uma enume‑
ração das instalações e serviços da Fundação, bem como 
um conjunto de normas de utilização do Jardim.
As placas direccionais constituem o segundo nível de infor‑
mação. Após a consulta dos directórios são elas que guiam 

ORIENTAçõES 
E PERCURSOS 

NO JARDIM 
GULBENkIAN

Ac
tu

al
id

ad
e 

na
 F

un
da

çã
o

Fo
to

s: 
O

rla
nd

o 
Te

ix
ei

ra

12 | NEWSLETTER



e ste é um livro‑guia sobre os exteriores da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Da história do edifício que o 

Jardim envolve à sugestão de percursos, o pequeno guia 
Gulbenkian – Arquitectura e Paisagem é uma primeira 
abordagem da obra Edifícios e Jardins, sobre o conjunto 
das estruturas da Fundação, a ser apresentado no Outono. 
O guia está à venda na livraria da Sede, por cinco euros.
A obra divide‑se em duas partes, dedicadas às premissas 
do título: arquitectura e paisagem. Num primeiro 
momento, recordando o gosto de Calouste Gulbenkian 
pela natureza, faz‑se uma resenha histórica desde 
os primeiros esboços do projecto até ao licenciamento 
da obra, passando pelos materiais usados. A arquitecta 
Ana Tostões, responsável por este primeiro segmento, 
reflecte ainda sobre “o efeito Gulbenkian” na arquitectura 
dos anos 60, salientando a importância de um conjunto 
(edifícios e jardim) que é o primeiro do século XX a ser 
classificado como monumento nacional.
Na segunda metade, esta focando a paisagem, 
da autoria da arquitecta paisagista Aurora Carapinha 
e de Paula Côrte‑Real, há três sugestões de percursos 
do arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles. São três “possi‑
bilidades de fruição”, no Jardim, por trilhos diferentes. 
Em cada um, destacam‑se pormenores especiais: 
através da luz e da sombra; na orla; ou pelo lago, pene‑
trando no coração do Jardim. ■

aRquiTECTuRa E paiSaGEM

o visitante através dos diversos percursos possíveis até ao 
destino pretendido. Sinalizam os percursos mais lógicos 
até aos diversos edifícios e saídas, numa lógica de proximidade. 
As placas de identificação dos edifícios constituem 
o último nível de informação. Nelas, para além 
da identificação do edifício, enumeram‑se os espaços, 
serviços e horários de funcionamento de cada um.
Paralelamente, foi também redesenhada a identificação 
das espécies vegetais do jardim, harmonizando desta 
forma toda a sinalética. ■
André do Rosário | Coyote Designers
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O professor de Literatura Inglesa e Americana 
e de Estudos Afro‑Americanos na Universidade 

de Harvard, Homi K. Bhabha, abrirá o Fórum Cultural 
“O Estado do Mundo”, no dia 12 de Outubro, às 18 h, 
no Auditório 2. Este projecto multidisciplinar é um dos 
principais eixos nas comemorações do cinquentenário 
da Fundação, propondo uma reflexão transversal sobre 
questões actuais, em várias áreas.
Na conferência inaugural será apresentado um livro 
sobre O Estado do Mundo, composto por reflexões 
de vários intelectuais, filósofos, historiadores, um artista 
plástico e um poeta. O livro terá uma edição portuguesa 
e outra inglesa. A palestra de Homi K. Bhabha e o 
lançamento do livro constituem um primeiro momento 
na programação de “O Estado do Mundo”.
Até 2007, o Fórum mobiliza pensadores, artistas 
e curadores internacionais num extenso programa 
de espectáculos, exposições, edição de livros, um ciclo 
de cinema e conferências internacionais. Durante o ano 
lectivo de 2006/7, duas dezenas de professores 
de universidades e escolas superiores vão trabalhar, 
nas suas disciplinas, alguns temas relacionados e propostos 
por “O Estado do Mundo”. Entre eles, destaque para 
o Mestrado da Universidade Católica e a Pós‑Graduação 
na Universidade Nova, concebidos especificamente 
em colaboração com o Fórum.
De 18 de Maio a 31 de Julho de 2007, “O Estado 
do Mundo” vai estar em projecção em filmes ficcionais 
ou documentais, encomendados pela Fundação. 
Na vertente cultural, vão ainda realizar‑se actividades 
no Jardim da Gulbenkian, múltiplos workshops de 

criação artística, residências de artistas e uma 
programação de teatro, óperas e espectáculos de dança 
de artistas portugueses e estrangeiros. 
Numa terceira etapa da programação, Debra Singer, 
directora da galeria Kitchen de Nova Iorque, e Esra 
Sarigedik, uma das curadoras da Bienal de Istambul, 
comissariam uma exposição de artes visuais.

Um negociador entre culturas

Voz influente em estudos pós‑colonialistas, Homi 
Bhabha nasceu numa família parsi (minoria indiana), 
em Bombaim, na Índia, onde completou a formação 
universitária. Mais tarde, em Oxford, doutorou‑se 
em Literatura. Professor de Literatura Inglesa e Americana 
e de Estudos Afro‑Americanos na Universidade de 
Harvard, colabora com várias universidades americanas, 
intervindo também em palestras internacionais. 
É consultor de várias instituições artísticas, entre elas 
o Instituto de Arte Contemporânea de Londres e a 
Fundação Rockefeller.
Com extensa obra publicada, Homi Bhabha segue 
a linha dos teóricos pós‑estruturalistas, como Foucault 
e Jacques Derrida. Particularmente relevante é a tese 
Location and Culture em que aponta a ambivalência 
cultural nos lugares onde existe domínio colonial. 
Dedica também atenção às migrações culturais, 
à globalização e aos direitos humanos, tendo sido 
consultor do Fórum Económico Mundial de Davos.
A Newsweek considerou‑o “um dos 100 pensadores para 
o próximo século”. ■

FuNdaçãO dEBaTE
O ESTADO DO MUNDO
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e stão abertas as candidaturas para a segunda edição 
do Curso de Encenação de Teatro promovido pelo 

Programa Gulbenkian Criatividade e Criação Artística. 
Orientado pela companhia Third Angel vai realizar‑se 
entre 22 de Janeiro e 3 de Março de 2007, destinando‑se 
a todos os que se sintam motivados para esta prática 
artística, disponham de alguma experiência e idade 
mínima de 23 anos.
Tal como a primeira edição, realizada em 2004, o curso 
desenvolve‑se em três módulos, terminando com a apre‑
sentação pública de uma peça encenada pelos participantes. 
A companhia Third Angel resulta de uma parceria entre 
os directores artísticos Alexander Kelly e Rachel Walton, 
singularizando‑se por explorar as actividades do teatro, 
performance, live art, instalação, cinema e vídeo. 
No próximo mês de Outubro termina o Curso de 
Argumento para Cinema, iniciado em Março de 2006. 

Estruturado em vários wokshops, o curso incidiu sobre 
o processo de criação do argumento desde a investigação 
da história do ponto de vista da narrativa e do seu 
potencial cinematográfico até à construção do argumento 
final. Orientado por Margaret Glover, professora de 
Escrita Criativa na The London Film School, termina nos 
dias 14 e 15 de Outubro, com uma leitura pública na Sala 
Polivalente do CAMJAP. ■

pROGRaMa GulBENkiaN CRiaTividadE E CRiaçãO aRTíSTiCa
CURSO DE ENCENAçÃO DE TEATRO TEM NOVA EDIçÃO

Q ue valores para este tempo? é o tema da próxima 
Conferência Gulbenkian, a realizar nos dias 

25, 26 e 27 de Outubro, no Auditório 2 da Fundação. 
Depois do ciclo dedicado ao tema genérico Conflito 
e Cooperação nas Relações Internacionais e em ano 
de comemorações do cinquentenário, a proposta de 
reflexão incide sobre a crise geral de sentido da 
sociedade contemporânea.
Robert Kagan, Peter Sloterdijk, Hubert Damisch, Henry 
Atlan, Philippe Dagen e Jean‑Pierre Dupuy são alguns 
dos especialistas internacionais que participam 
na conferência, promovida pelo Gabinete do Presidente 
e ainda desenhada nas suas linhas fundamentais por 
Fernando Gil. O Presidente da República, Aníbal Cavaco 
Silva, preside à sessão de abertura.
A conferência oferece ao público três dias de intensos 
debates organizados em torno de temas como “Um 
Mundo em Crise”, “Valores Cognitivos: Conhecimento 
Cientifico e Filosófico”, “Valores Estéticos: a Arte e o Seu 
Público”, e “Valores Éticos e Políticos”. Estas sessões serão 
presididas respectivamente por Paulo Tunhas, António 
Coutinho, Hans Belting e Jorge Sampaio. ■
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R einserção pela Arte é um projecto que a Fundação 
Calouste Gulbenkian criou e que será desenvolvido, 

a partir deste mês e até 2008, em três centros educativos 
da região de Lisboa, ao abrigo de um protocolo 
de cooperação assinado com o Instituto de Reinserção 
Social.
A iniciativa baseia‑se em novas estratégias educativas, 
em que a arte pode abrir portas a competências 
que facilitem a reinserção social. 
Depois de um ano zero, de aperfeiçoamento e contacto 
com um projecto semelhante, desenvolvido no Reino 
Unido, o Reinserção pela Arte começa a ser concretizado 
neste ano lectivo.
A música, a par das artes performativas, da dança ao teatro, 
e depois das artes plásticas, vai rechear o quotidiano dos 
cerca de 80 adolescentes do Centro Educativo Padre 
António de Oliveira, do Centro Educativo Navarro de 
Paiva e do Centro Educativo da Bela Vista.
Para garantir uma optimização do programa, estas novas 
disciplinas vão estar em diálogo com as restantes do 
plano curricular. “A ideia”, explica Madalena Vitorino, 
uma das artistas envolvidas no projecto, “será, por 
exemplo, estudarem uma determinada obra em 
Português e interpretarem‑na numa peça de teatro.” 
O objectivo é a exploração da criatividade dos jovens, 
pelo contacto com as diversas formas de expressão 
artística e pela descoberta de novas aptidões 
e competências, que possam contribuir para o combate 
ao insucesso escolar.
Madalena Vitorino, Rui Horta e Fernando Mora Ramos 
vão orientar a acção dos vários monitores, das diferentes 
vertentes artísticas.
Este plano de acção não está pré‑formatado, esclarece 

Jorge Barreto Xavier, coordenador do Reinserção pela 
Arte. É antes um “modelo em construção, na relação com 
os jovens, para dar respostas às suas questões 
e dificuldades”. Em todo o caso, salienta o coordenador, 
“a actividade artística não será por si um exercício 
terapêutico”. O que se pretende é “contribuir para a 
construção pessoal e social em que a actividade artística 
pode ter um papel positivo”.
A presidente do Instituto de Reinserção Social afirma 
a importância do projecto, que incide num “grupo 
normalmente esquecido”. Segundo Leonor Furtado, 
“a iniciativa é inovadora em termos de inclusão social 
e não pode sofrer cortes, tem que haver continuidade”. 
Esta é, aliás, uma preocupação partilhada por Eduardo 
Marçal Grilo, administrador da Fundação Calouste 
Gulbenkian. Reconhecendo que o processo de reinte‑
gração social efectiva pode ser difícil e implicar um 
acompanhamento posterior e uma resposta positiva 
da sociedade civil, Marçal Grilo diz, porém, que, 
“se ajudarmos nem que seja um jovem, valerá a pena”. 
Mesmo porque, acrescenta, “este projecto pode trazer 
um conjunto de ensinamentos importantes em matéria 
de inclusão social”. O grupo de acompanhamento 
do Reinserção pela Arte esteve já reunido com 
representantes dos Ministérios da Justiça, da Educação 
e do Trabalho e Segurança Social. ■

PROJECTO PROMOVE REINSERçÃO 
PELA ARTE DE JOVENS EM RISCO 
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O Concurso Internacional de Piano Vendome, um dos 
mais importantes eventos internacionais na 

detecção de jovens pianistas de talento, escolheu de 
novo Portugal para a realização das audições finais. Pelo 
segundo ano consecutivo, o concurso organizado pela 
The Alexis Gregory Foundation, dos Estados Unidos, 
realizou‑se em Sintra com o apoio do Festival de Música 
e da Fundação Calouste Gulbenkian.
O objectivo principal do Concurso é “encontrar, premiar, 
apoiar e aconselhar futuros artistas profissionais de talento”. 
É aqui que reside a grande diferença em relação aos 
demais concursos pianísticos, uma vez que não se esvazia 
de sentido no momento em que os galardoados recebem 
os seus prémios. Muito pelo contrário, é nesse momento 
que tudo (re)começa. A atribuição dos prémios (do 1º ao 
4º classificados), para além do valor pecuniário corres‑
pondente – 25 mil dólares para o 1º classificado, 15 mil 
dólares para o 2º e cinco mil dólares para os 3º e 4º –, 
prevê um conjunto de apoios variados, desde o aconse‑
lhamento na gestão da carreira dos jovens artistas à 
angariação de concertos, potenciando deste modo o seu 
sucesso num circuito profissional cada vez mais competitivo. 
Neste quadro, o valor dos prémios é também um 
investimento parcial no desenvolvimento da carreira 
artística dos pianistas, através do financiamento de 
estágios de aperfeiçoamento, gravações discográficas, 
promoção artística, agenciamento ou outros meios.  
Esta fórmula de competição artística, tão peculiar, 
contribuiu para o rápido reconhecimento do evento 
entre as mais importantes iniciativas congéneres. 
Apesar de ter conhecido a sua primeira edição apenas 
no ano 2000, em Paris – a 2ª edição teve lugar em 2003 
e a 3ª em 2006, ambas em Sintra) –, o Concurso 

Vendome suscita enorme atenção por parte dos jovens 
pianistas, bem como dos críticos internacionais 
de música, de promotores de concertos e agentes.
Os candidatos têm de ser propostos pelas escolas de 
Música que colaboram com o concurso e que se encontram 
entre as mais prestigiadas de todo o mundo. Os júris são 
constituídos por personalidades relevantes no circuito 
artístico internacional, entre as quais se destacam Jeffrey 
Tate (presidente do Júri), Christa Ludwig, Joan Sutherland, 
Stephen Kovacevich, Cyprien Katsaris, Philipe Entremont, 
Viktoria Postnikova e Luís Pereira Leal (director do Serviço 
de Música da Fundação Calouste Gulbenkian), entre 
outros. Uma composição muito diversificada no que 
se refere à sua constituição, incluindo artistas (pianistas 
e não pianistas) e igualmente individualidades ligadas 
ao meio musical internacional, desde promotores de 
concertos a produtores discográficos, verdadeiros career 
makers neste domínio profissional. Assim, o Concurso 
cria uma rede de acção de grande dimensão, muito 
diversificada e qualificada, em torno não só dos laureados 
como da própria estrutura organizativa.
Nos dias 20 e 21 de Julho realizaram‑se no Palácio de 
Queluz as provas finais a solo desta 3ª edição, onde ficaram 
apurados os dois Prémios Especiais (3º e 4º classificados) 
– Matei Varga (Roménia) e Roman Rabinovitch (Usbequistão) 
– e os dois finalistas absolutos, que disputaram entre si 
os 1º e 2º lugares na prova com orquestra. A 23 de Julho, 
no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, realizou‑se a 
prova final com a colaboração da Orquestra Gulbenkian, 
sob a direcção do maestro norte‑americano John Axelrod. 
O jovem pianista dos Estados Unidos Stephen Beus ficou 
em primeiro lugar e o russo Andrei Korobenikov em 
segundo. ■

THE VENDOME INTERNATIONAL 
PIANO COMPETITION 2006
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e lectric Ascension, a partir da obra‑prima Ascension 
de John Coltrane, encheu o Anfiteatro ao Ar Livre da 

Fundação, na abertura do Jazz em Agosto. O quarteto Rova 
(Bruce Ackley, Steve Adams, Larry Ochs e Jon Raskins) 
deu‑lhe novos arranjos e um naipe extra de instrumentos, 
com o contributo de Fred Frith, Andrea Parkins, Nels Cline, 
Otomo Yoshihide, Natsuki Tamura, Carla Kihlstedt, Jenny 
Scheinman, Tom Rainey, Thomas Lehn e Myles Boisen. 
Neste concerto inaugural, a 3 de Agosto, assinalaram‑se 

os 80 anos do nascimento de John Coltrane, desapa‑
recido em 1967. Este ano, o Jazz em Agosto fez vénia ao 
génio musical do saxofonista e à sua influência no jazz 
contemporâneo, em 12 espectáculos de eclectismo 
e improvisação, com preponderância de sons norte‑
americanos. Destaque para os Lisbon Improvisation Players, 
o electrojazz de Craig Taborn’s Junk Magic, a new impro 
do trio Larry Ochs, Fred Frith e Le Quan Ninh em estreia 
mundial, e os solos de Evan Parker e Le Quan Ninh. ■



FUNDAçÃO PROMOVE SEMINÁRIO 
SOBRE BIBLIOTECAS ESCOLARES

T er ou não ter bibliotecário escolar vai ser a questão 
principal do Seminário Internacional sobre 

Bibliotecas Escolares, marcado para 25 de Setembro, 
no Auditório 2 da Fundação. Um encontro que parte 
da investigação conduzida em vários países sobre a relação 
entre o sucesso escolar e a existência de bibliotecas 
escolares e centros de ensino bem equipados e geridos. 
Debater qual o perfil dos bibliotecários escolares, o seu 
estatuto legal no sistema educativo português, os percursos 
possíveis para a formação destes profissionais e o 
impacto destes na promoção das literacias são alguns 
dos temas a abordar nesta conferência. 
A intervenção da ministra da Educação, Maria de Lurdes 
Rodrigues, marcará o início do encontro, a que se seguirá 
a conferência de Alberto Manguel, natural da Argentina 
e de nacionalidade canadiana, com a palestra “Como 
Pinóquio aprendeu a ler”. Ensaísta, tradutor, editor, 
romancista e organizador de antologias, Manguel tem 
já publicadas inúmeras obras, tendo ganho o Prémio 
McKitterick em 1992, com o romance News from 
a Foreign Country Came.

O seminário terá ainda como convidados estrangeiros  
Keith Curry Lance, director do Library Research Service  
de Denver, e Dorothy Williams, que falará sobre o impacto 
das bibliotecas escolares na aprendizagem dos alunos.
Nas presenças nacionais, Ana Novo fará uma 
intervenção sobre “Bibliotecas, bibliotecários escolares 
e sucesso educativo: uma revisão da literatura”.
Do programa do dia fazem parte ainda as comunicações 
sobre “Crenças, tradições e dilemas sobre perfis 
e competências de informação‑documentação: 
o contributo da investigação”, por Leonor Gaspar e Paula 
Ochôa; e um painel onde se focarão as várias 
experiências nas escolas portuguesas, com a presença 
de Ana Isabel Sousa César Martins, Ana Maria Vieira dos 
Reis e Maria Isabel Capelle Teixeira. 
A terminar o seminário, as intervenções do administrador 
da Fundação Eduardo Marçal Grilo e de José António 
Calixto, bibliotecário professor, investigador e comissário 
deste evento. Em 1996, José António Calixto integrou a 
comissão interministerial que estudou e propôs o desen‑
volvimento da Rede de Bibliotecas Escolares em Portugal. ■
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d e 8 a 10 de Setembro terá lugar, no Grande Hotel 
do Luso, o Encontro Nacional 2006 do Programa 

Gulbenkian Novos Talentos em Matemática, logo após a 
realização de uma Escola de Verão (4 a 8 de Setembro). 
Este encontro possibilita o intercâmbio de experiências 
entre os jovens bolseiros do programa e todo o público 
interessado. O objectivo é reforçar a coesão da comu‑
nidade científica na área da Matemática.
No encontro haverá quatro palestras: a de Diogo Gomes, 
do Instituto Superior Técnico, doutorado em Equações 
Diferenciais Parciais; de Elon Lages Lima, do Instituto 
de Matemática Pura e Aplicada do Brasil; de Luís Paris, 
da Universidade de Bourgogne, em França, e de Luís 
Nunes Vicente, especialista em Matemática Aplicada, 
da Universidade de Coimbra. Os bolseiros do Programa 
Novos Talentos em Matemática vão dar o seu contributo 
em várias intervenções: Cláudia Duarte (3ºano, 
do Instituto Superior de Economia e Gestão), Cristina 
Serpa (2ºano, da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa), David Henriques e Sílvia Nobre (3ºano, 
do Instituto Superior Técnico), Eduardo Dias (1ºano, 
do Centro de Investigação Científica e Tecnológica 
da Universidade de Coimbra), e Hugo Araújo (2ºano, 
da Faculdade de Ciências, da Universidade do Porto).
Com o Programa Novos Talentos em Matemática, 
a Fundação Calouste Gulbenkian pretende estimular 
a capacidade de investigar e pensar a Matemática, 
de que os encontros nacionais e as escolas de Verão 
são ocasiões privilegiadas. A matriz principal deste 
programa premeia o mérito académico, incentivando 
a investigação. Nesse sentido, a Fundação atribui 
anualmente um número máximo de 20 bolsas 
a estudantes do 1º, 2º ou 3º ano de uma licenciatura em 
Matemática, em Portugal. A selecção é feita por concurso 
público e cada um dos jovens é orientado por um tutor, 
doutorado em Matemática, durante o período de 
duração da bolsa. O concurso para este ano lectivo está 
aberto até 9 de Outubro. ■

TALENTOS DA MATEMÁTICA 
EM ENCONTRO NACIONAL
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A 5ª edição da ICARIS 2006 vai realizar‑se de 4 a 6 
de Setembro no IGC, em Oeiras. Esta série de confe‑

rências internacionais é dedicada à compreensão e explo‑
ração dos princípios imunológicos, através da sua tradução 
em aplicações computacionais e inovação tecnológica. 
Com o objectivo de reforçar a investigação em sistemas 
imunes artificiais, esta edição mostrará à comunidade 
internacional de cientistas e engenheiros as mais recentes 
teorias imunológicas, explorando a sua relação com proces‑
samento de informação e resolução de problemas com‑
putacionais. Para isso, a ICARIS 2006 contará com quatro 
nomes fundamentais na teoria imunológica – Melvin Cohn 
(Salk Institute, EUA), Irun Cohen (Weisman Institute, 
Israel), Zvi Grossman (National Institutes of Health, EUA) 
e António Coutinho (Instituto Gulbenkian de Ciência).
Os Sistemas Imunitários Artificiais representam uma 
das mais recentes e inovadoras abordagens em ciência 
de computadores e robótica, com inspiração na Biologia. 
O sistema imunitário natural tem capacidade para se 
adaptar, para aprender e evoluir, empregando múltiplos 

mecanismos paralelos e complementares para assegurar 
a imunização contra microorganismos patogénicos 
e simultaneamente a tolerância ao próprio, mediante 
a prevenção das patologias auto‑imunes e alergias. 
Trata‑se de um sistema capaz de construir e manter 
uma identidade estrutural e dinâmica, capaz de detectar 
patogénios nunca antes encontrados e manter uma 
memória desses encontros. Nos  últimos anos, foram 
propostos múltiplos algoritmos computacionais 
baseados nos processos identificados pela investigação 
fundamental e clínica em imunologia. Estas técnicas 
computacionais têm inúmeras aplicações potenciais, 
como o controlo distribuído e adaptativo, optimização, 
aprendizagem automática, reconhecimento de padrões, 
detecção de avarias, segurança em computadores 
e redes, detecção de spam no correio electrónico 
e desenho de sistemas distribuídos.
A organização da ICARIS 2006 é da responsabilidade 
de Jorge Carneiro, do Instituto Gulbenkian de Ciência, 
e Hugues Bersini, da Université Libre de Bruxelas. ■

ICARIS 2006 NO iNSTiTuTO GulBENkiaN dE CiêNCia

O papel da Matemática na Biologia e Medicina tem 
vindo a crescer exponencialmente. O desafio da 

actualidade prende‑se com a necessidade de desen‑
volver novos conceitos, metodologias e perspectivas 
no campo da investigação em Biomedicina. A Escola 
de Verão – Mathematics in Biology and Medicine – que 
decorrerá no Instituto Gulbenkian de Ciência, de 11 a 15 
Setembro, conta com a participação de cientistas 
de renome internacional em Biologia de Populações, 
Biologia Evolutiva e Ecologia, Biologia do Desenvolvi‑
mento, Neurobiologia e Imunologia: Simon Levin 
(Universidade de Princeton, EUA), Troy Day (Univer‑
sidade de Queens,  Canadá), GilMcVean (Universidade 
de Oxford, Reino Unido), Ricardo Azevedo  (Universidade 
de Houston, EUA), Carlos Brody (Cold Spring Harbor, 
EUA) e Dan Coombs (Universidade de Bristish Columbia, 
Canadá). ■

Mais informações:  

http://www.igc.gulbenkian.pt/webdocs/events/summerschool_poster.jpg

http://eao.igc.gulbenkian.pt/mbm2006/index.html

2ª EDIçÃO DA ESCOLA DE VERÃO 11-15 SETEMBRO

SEMINÁRIOS NO IGC ABERTOS AO PÚBLICO

 5 setembro

José Feijó, IGC, FCUL, Portugal 

12 setembro

Carlos Penha Gonçalves, IGC, Portugal

15 setembro

Orador convidado: Nam Hai Chua, 
Rockefeller University, EUA 

19 setembro

Leonor Parreira, FMUL, IGC, Portugal

22 setembro

Orador convidado: Jordi Casanova,  CSIC, Espanha

26 setembro

Marta Menezes, IGC, Portugal

29 setembro

Orador convidado: Philip Bousso, 
Institut Pasteur, França

20 | NEWSLETTER



A cientista Maria Mota vai ser a próxima oradora 
do ciclo A Ciência e a Cidade. O génio é o tema 

da intervenção central desta conferência, que terá ainda 
como comentadores o economista Sandro Mendonça 
e o filósofo Pedro Galvão. Uma conversa para abordar 
a ideia da criatividade e da genialidade, da criação 
de talentos e a circulação de ideias na cidade. O espaço 
da cidade como lugar essencial para a criação científica, 
as ligações e as diferenças entre eles. No dia 20, 
Auditório 2 da Fundação Gulbenkian, às 18 horas. ■

O GéNiO NO CiClO A CIêNCIA E A CIDADE

O livro Os Media na Sociedade em Rede, de Gustavo 
Cardoso, professor no ISCTE, será lançado no dia 

26 de Setembro, pelas 18 horas, na Fundação Calouste 
Gulbenkian.
Publicada pela Fundação, a obra será apresentada 
por António José Teixeira, director do Diário de Notícias, 
e José Alberto Carvalho, director‑adjunto da RTP. 
Com a participação especial de Manuel Castells, sociólogo 
espanhol e investigador na área do “capitalismo da 
informação”, conceito criado pelo próprio, o livro anuncia 

a emergência de uma sociedade em rede em Portugal, 
clarificando o impacto que a Internet pode ter sobre 
a sociedade e os outros média. 
É “uma interacção crescente entre a comunicação mediada 
por computador (CMC) e os outros media”, escreve 
Manuel Castells no prefácio da obra. 
Os Media na Sociedade em Rede pretende esclarecer 
a evolução que une os média digitais e analógicos, 
relacionando‑a com a mudança tecnológica e social 
que a sociedade portuguesa atravessa. ■

O livro será apresentado ao público em Outubro, 
durante o II Congresso de Cuidados Paliativos, 

a decorrer nos dias 11 a 13, e é o resultado do trabalho dos 
primeiros mestres em Cuidados Paliativos, coordenados 
por Isabel Neto e António Barbosa, da Faculdade de 
Medicina de Lisboa. O prefácio é assinado por João Lobo 
Antunes.
Este projecto editorial, apoiado pela Fundação Gulbenkian, 
procura sintetizar os principais desenvolvimentos 
teóricos, técnicos, clínicos e terapêuticos em cuidados 
paliativos e destina‑se a preencher uma lacuna 
formativa em língua portuguesa, nesta área. Todos os 
capítulos, que integram as matérias mais relevantes da 
prática dos cuidados paliativos, se iniciam com um caso 

clínico e desenvolvem os aspectos etiológicos, 
fisiopatológicos, clínicos e terapêuticos, apresentando 
uma síntese final de pontos‑chave e um conjunto 
de perguntas de avaliação de escolha múltipla com 
a respectiva chave de correcção.
O Manual destina‑se a vários grupos de profissionais 
de saúde que integram habitualmente as equipas 
de cuidados paliativos, mas será útil também aos 
estudantes das várias áreas da Saúde, cujos currículos 
começam a incluir disciplinas de cuidados paliativos 
(Faculdade de Medicina de Lisboa, várias escolas 
superiores de Enfermagem, curso de doutoramento 
em Enfermagem da Universidade de Lisboa, faculdades 
de Psicologia). ■

PRIMEIRO MANUAL DE CUIDADOS PALIATIVOS 
EM PORTUGUêS

FUNDAçÃO APRESENTA LIVRO 
SOBRE A SOCIEDADE DA INFORMAçÃO
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Nome: Pedro Barateiro*    
Idade: 27
Área: Artes Visuais

Porque optou pela Academia de Arte de Lund 
para a realização do seu mestrado?
Escolhi a Academia de Arte de Malmö, Universidade 
de Lund, Suécia, pela qualidade do corpo docente, tutores 
e convidados, mas também pelo facto de a escola ter um 
grupo muito reduzido de alunos (cerca de 65 nos cinco 
anos, o que equivale a 13 artistas por classe), havendo uma 
grande proximidade entre todos. Durante este ano 
conhecemos  pessoas muito interessantes, como Alexander 
Alberro (professor e crítico de arte, especialista em arte 
conceptual), e tutores como João Penalva e a artista 
americana Andrea Geyer.
O mestrado correspondeu a todas as minhas expectativas 
relativamente ao sistema educativo. Foi também muito 
importante estar em contacto com pessoas de diferentes 
proveniências, de forma a criar uma rede de contactos 
entre artistas e outros agentes de cultura.

Quer falar-nos um pouco do trabalho que 
desenvolve actualmente para a tese?
O mestrado em Artes Visuais na Academia de Arte 
de Malmö tem uma componente teórica e uma 
componente prática, esta última de maior importância. 
O trabalho que desenvolvi durante este ano de mestrado 
continuou o trabalho já feito anteriormente, que tem como 
estrutura inicial o desenho, traduzindo o seu gesto perfor‑
mativo para áreas como o vídeo ou a fotografia. 
O projecto que será apresentado na Galeria da Academia, 
como resultado do mestrado, é composto por um grupo 
de fotografias feitas em Malmö, um vídeo e uma peça 
composta por texto, desenhos e uma escultura.
A tese de mestrado, já terminada, intitulada Identity under 
Construction – The Artist as Spectator, é uma reflexão sobre 
a minha actividade de artista e o papel enquanto ser social 
e político. No texto faço referência a uma série de artistas, 
textos e ideias que me ocupam no processo criativo 

e conceptual de cada peça. O título do texto é uma 
referência a outras obras mencionadas como O Artista 
enquanto Produtor, de W. Benjamin, ou o texto com o mesmo 
título do artista Dan Graham, ou ainda o ensaio da crítica 
de cinema Kaja Silverman The Artist as Receiver, sobre 
o cinema de Jean‑Luc Godard.

Projectos actuais e futuros…
Os projectos futuros passam por continuar a desenvolver 
o meu trabalho plástico, participando activamente 
na minha comunidade artística. 
Neste momento encontro‑me a finalizar projectos para 
a participação na Bienal de Arte de Busan, na Coreia, 
em Setembro, e para uma exposição individual na Sala 
do Veado, em Lisboa, em Outubro. Em Novembro, volto 
a Malmö para a exposição individual na Galeria da 
Academia e, em Dezembro, com a Galeria Pedro Cera, 
estarei presente na Feira de Miami Art Basel. ■

O ARTisTA cOmO 
Um esPecTAdOR

* bolseiro do Serviço de Belas-Artes na Academia de Arte 
de Malmö, Universidade de Lund, Suécia
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Nome: Ana Sofia Quina*    
Idade: 34
Área: Ciências da Saúde

Qual o seu percurso até se candidatar ao 
pós-doutoramento no Centre de Regulació Genòmica 
de Barcelona?
Licenciei‑me em Biologia pela Faculdade de Ciências de 
Lisboa, após o que realizei dois breves estágios no 
laboratório de Citogenética e Ecologia Molecular da mesma 
Faculdade e no laboratório de Biologia Molecular do Instituto 
Português de Oncologia Dr. Francisco Gentil, de Lisboa. 
Aparte as ferramentas práticas que adquiri, a passagem por 
estes laboratórios permitiu‑me sobretudo participar na 
vivência laboratorial de duas equipas científicas distintas, 
uma ligada essencialmente à caracterização molecular de 
espécies animais e a outra à de tumores humanos. Surgiu 
entretanto a oportunidade de me integrar como bolseira de 
investigação científica no grupo da Biologia da Hematopoiese 
no então Instituto de Histologia e Embriologia da Faculdade 
de Medicina de Lisboa, sob a orientação da professora 
doutora Leonor Parreira. Na altura, a investigação do grupo 
centrava‑se na caracterização espacial de genes dentro do 
núcleo de células sanguíneas humanas. Incluído num dos 
projectos, foi meu intuito investigar a possibilidade de 
indução de trocas genómicas entre genes frequentemente 
envolvidos em translocações cromossómicas em 
determinadas leucemias e, veio‑se a observar, localizados 
em proximidade espacial no interior dos núcleos de certos 
tipos celulares. Após este projecto, foi‑me dada a oportu‑
nidade de continuar o meu trabalho na área da organização 
nuclear, agora formalmente como estudante de Doutora‑
mento e novamente como bolseira da Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia. Propus‑me então analisar o papel 
da organização do genoma dentro do núcleo de células 
humanas no contexto da regulação da expressão génica. 
Destes trabalhos, realizados no (agora denominado) 
Instituto de Medicina Molecular e no Instituto Gulbenkian 
de Ciência, resultou a publicação de três artigos em revistas 
internacionais.

Qual o tema que actualmente trabalha?
No meu projecto de pós‑doutoramento, sob a supervisão 
do doutor Luciano di Croce, pretendo caracterizar 
as alterações genómicas e proteicas que estão na origem 
da expressão anómala de determinados genes e que estão 
directamente envolvidas no aparecimento de algumas 
leucemias humanas, como se observa na leucemia 
promielocítica aguda, o modelo de estudo escolhido para 
o meu trabalho. Espera‑se que, com esta investigação, 
os conhecimentos adquiridos, para além do seu interesse 
do ponto vista da biologia fundamental, possam vir a ser 
aplicados na construção de instrumentos terapêuticos para 
cura de tais leucemias e/ou para melhorar a qualidade 
de vida dos doentes, ou ainda que sirvam para a atempada 
despistagem das alterações em consultas médicas.

Projectos futuros...
Nos meus projectos futuros incluo a realização de um 
segundo pós‑doutoramento e/ou, a curto‑médio prazo, 
o estabelecimento em Portugal de um grupo de investi‑
gação independente, centrado em questões biomédicas, 
em continuidade com o meu percurso científico. A par 
da investigação, gostaria também de leccionar ao nível 
do ensino universitário. No entanto, como o futuro tem 
sempre uma componente de incerteza e de risco, não 
excluo outros projectos de trabalho relacionados com 
Biologia caso me encontre na impossibilidade de atingir 
os objectivos iniciais a que me propus. ■

* bolseira do Serviço de Educação e Bolsas no Centre 
de Regulació Genòmica, Barcelona 
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A s vistas urbanas constituem um núcleo de 
importância significativa na Colecção de Calouste 

Gulbenkian. Entusiasta incondicional das vedute 
venezianas do século XVIII, conservou, ao longo dos 
anos, as 20 obras de Guardi que demonstram esta 
afeição especial. Também o século XIX se encontra bem 
ilustrado através do trabalho de Stanislas Lépine, com 
um conjunto constituído por sete pinturas reunidas 
no Museu. À excepção de duas composições, as restantes 
representam aspectos da cidade de Paris, onde Calouste 
Gulbenkian residiu, no nº 51 da Avenue d’Iéna, entre 
os anos de 1923 e 1940. 
Aluno de Corot e artista próximo dos impressionistas, 
como esta pintura bem demonstra, Lépine foi 
eminentemente um pintor de Paris e do Sena, elegendo 
como elemento central desta tela, de pequeno formato, 
a cúpula do Palácio do Trocadéro, edifício construído 
na colina de Chaillot por ocasião da Exposição Universal 
de 1878. Esta predilecção pela modernidade, pela 
representação de uma certa ideia de progresso, estética 
especialmente cara à sociedade de fin de siècle, convive 

aqui com a contemporaneidade da linguagem plástica 
que encerra, executada num registo de factura rápida, 
com recurso a uma paleta cromática brilhante onde 
triunfam, acima de tudo, os brancos luminosos.
Trata‑se da primeira obra de Lépine adquirida por Calouste 
Gulbenkian, que encerraria a sua colecção de pintura, 
em 1953, precisamente com uma obra do mesmo autor 
– Rue Saint-Vincent em Montmartre.
A pintura pode ser vista no primeiro núcleo da exposição 
O Gosto do Coleccionador. Calouste S. Gulbenkian 
1869-1955, até ao dia 8 de Outubro. ■

O Trocadéro
Stanislas Lépine (1835-1892)
França, c. 1878-1882
Óleo sobre madeira
15,2 x 23 cm
Proveniência: Colecção Conde Dória, Hotel Drouot, Paris, 
1899; Colecção Alexender Young, Venda Christie’s, Londres, 
30 de Junho de 1910.
Inv. n.º 367

O TROCADÉRO STaNiSlaS lépiNE 
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LESZEk MIERWA
CRaiGiE hORSFiEld 

n a imagem, muito escura, vemos um homem 
sentado, ligeiramente virado para a direita (nossa 

esquerda). A luz projecta‑se no lado esquerdo do seu 
rosto, iluminando ainda a mão direita, pousada na perna 
direita e, sobretudo, o braço esquerdo que surge como 
uma linha brilhante que se molda ao corpo. Percebemos 
este retrato como resultado de um jogo entre claro 
e escuro, somos sensíveis ao negro que o envolve e, 
em certa medida, o invade, tentamos ver mais, seguir 
os contornos do rosto, a direcção do olhar, adivinhar‑lhe 
os pensamentos que o desviam do nosso para o afun‑
darem num ponto fora da imagem. 
Este é um dos retratos que Craigie Horsfield fez de 
Leszek Mierwa, um operário polaco fotografado como 
vários outros, em Cracóvia, em 1984. A imagem só foi 
impressa em 1988, com a destruição subsequente 
do negativo. Esta é uma prática característica do seu 
trabalho que contribuiu para o desmentido que Craigie 
faz da fotografia enquanto arte da captação e da 
transmissão do momento, ou melhor, do momentâneo, 
ideia que se inscreve no conceito de tempo lento (longue 
durée), pedido de empréstimo à reflexão histórica 
de Fernand Braudel. À Nova História, na sua recolecção 
constante de histórias particulares e anónimas que 
ajudam a formar o sentido de movimentos mais gerais, 
na sua apetência multidisciplinar, sobretudo antropo‑
lógica, poderia também ter ido buscar as tenções. Ao que 
coloca nas teias de relações que se estabelecem entre 
todos nós e que o têm levado cada vez mais a desenvolver 
projectos em parceria, como é o caso do recente vídeo 
El Hierro Conversation (2001‑2004). Filmado nas Canárias, 
utilizou como metodologia o contar de histórias, orga‑
nizou debates com a participação de muitos ilhéus, que 
falaram das experiências comuns e individuais por que 
passaram ao crescer nesta terra difícil; ao ser postos em 
conjunto, estes relatos individuais traçam a história do 
local, oferecendo uma noção colectiva de identidade 
e permitindo que o passado exista no presente. 

“A arte”, afirma Craigie Horsfield, “enquanto conversação, 
diálogo e negociação, dentro da relação geradora do pensa‑
mento em conjunto, é parte de uma atenção ao mundo. 
Aqui temos os vestígios de uma epopeia, de vidas 
individuais e de um povo, todos nós. Ao tomar lugar 
no presente, vemo‑nos realizados, ao reconhecer 
mutuamente as nossas individualidades, realizando‑nos 
através da nossa conversação, do nosso estarmos juntos. 
O presente que existe, existe na nossa relação.”
Craigie Horsfield nasceu em Cambridge em 1949. 
Estudou na St. Martin’s School of Art, Londres, entre 1968 
e 72, primeiro pintura e, seguidamente, fotografia, filme 
e som. Em 1967, viajou até à Alemanha, testemunhando 
as convulsões sociais que perturbavam a Europa e pre‑
cederam o Maio de 68. Em 1972 decidiu ir viver para 
Cracóvia onde passou sete anos a estudar artes gráficas 
ao mesmo tempo que ensinava na Academia de Ciência, 
trabalhando em seguida como disc jockey. Embora tenha 
começado a tirar fotografias ainda nos anos 60, só expôs 
pela primeira vez em 1988, por considerar que 
o contexto artístico anterior não era propício ao seu 
trabalho. Apesar desta postura de reserva e suspeita, 
desempenhou um importante papel no processo de trans‑
formação da fotografia nos anos 80 e 90 – apresentou 
trabalhos de grande formato antes de Struth, Ruff ou 
Gursky os divulgarem e inovou nas suas apresentações 
públicas, introduzindo som e projecções em ecrãs 
múltiplos. É um dos mais importantes artistas 
contemporâneos, cuja obra pode ser vista até 24 
de Setembro. ■

Craigie Horsfield
Leszek Mierwa, ul. Nawojki, Cracóvia, Agosto 1984, 1988
fotografia a p/b
prova única com destruição do negativo
140 x 140 cm
inv. 94FE46
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A expressão “a época das Luzes” é, talvez, a que mais 
frequentemente se associa ao século XVIII. Século 

de paz relativa no espaço europeu, ficou marcado por 
dois importantes acontecimentos históricos: a Revolução 
Americana, em 1776, de que resultou o nascimento 
de uma nova nação, e, poucos anos mais tarde, em 1789, 
a Revolução Francesa, que acabaria por significar a 
morte do Antigo Regime e o começo da Idade Moderna. 
Em Portugal, o acontecimento que marcou a centúria 
de Setecentos foi, sem dúvida, o terrível terramoto que 
destruiu a capital na manhã do primeiro dia do mês de 
Novembro, corria o ano de 1755. 
No âmbito da história das formas e expressões artís‑
ticas, o Século das Luzes começou ainda sob o signo 
do Barroco. Quando terminou, era a gramática estilística 
do Neo‑Classicismo que dominava as criações dos 
artistas. Entre os dois existiu o Rococó – termo formado 
a partir das palavras rocaille (rocha) e coquille (concha) – 
que, associado a certas fórmulas decorativas e orna‑
mentais, foi muitas vezes alvo de apreciações estéticas 
pejorativas. Na ourivesaria, no mobiliário, na pintura 
ou na decoração dos interiores dos hôtels parisienses 
da aristocracia francesa, encontramos os elementos que 
caracterizaram o  Rococó: as linhas curvas, fluídas 
e delicadas, as cores suaves,  o carácter lúdico e mundano 
dos retratos e das festas galantes, em que os pintores 
representaram os costumes e as atitudes de uma 
sociedade em busca da felicidade, da alegria de viver 
e dos prazeres sensuais.
François Boucher foi um dos pintores que melhor soube 
interpretar o espírito do Rococó. Nascido em Paris, 
em 1703, fez a sua formação no ateliê do pintor François 
Lemoyne que, juntamente com Antoine Watteau, foram 
as suas primeiras influências pictóricas. De regresso 
a França, depois de uma estadia em Itália, tornou‑se 

rapidamente um pintor da moda, muito requisitado 
entre os meios aristocráticos parisienses, sem dúvida 
também graças à protecção da Marquesa de Pompadour, 
favorita do rei Luís XV. Boucher pintou sobretudo cenas 
idílicas, povoadas por personagens mitológicas e pastores, 
geralmente em poses sensuais e quase desnudados. 
Quando morreu, em 1770, ocupava o cargo de primeiro 
pintor do rei Luís XVI.
Coleccionador de gosto exigente e refinado, Calouste 
Gulbenkian reuniu alguns exemplos notáveis da produção 
artística deste período: um conjunto de móveis, magní‑
ficas peças de ourivesaria, tapeçarias das manufacturas 
Gobelins e Beauvais e quadros de pintores como Charles 
Nattier (1685‑1766), Jean‑Honoré Fragonard (1732‑1806) 
e François Boucher. Não admira, portanto, que na sua 
biblioteca também tivesse reunido um conjunto de 
obras sobre a arte e os artistas do Rococó. Uma delas 
intitula‑se François Boucher, é da autoria do historiador 
de arte francês André Michel (1853‑1925) e constitui‑se 
como o catálogo raisonné daquele pintor. ■

TÍTULO/ RESP  François Boucher / André Michel
PUBLICAÇÃO  Paris : H.Piazza et Cie, [1906]
DESCR. FÍSIC  XII,135, [1] p., [18] f. il. : il., estampas color. ; 40 cm
NOTAS  Catálogo da obra completa de pintura e desenho 
de François Boucher, seguido de uma lista de gravuras das 
suas obras; catálogo publicado pelos  filhos de Louis 
Soullié, com a colaboração de Charles Masson. Ex. nº 216 
de uma ed. de 500
PROVENIÊNCIA  Colecção Calouste Gulbenkian - 
Documentação
COTA(S)  E-P 13 RES

FRANçOIS 
BOUCHER
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AGENDA Exposições

Horário de abertura das exposições, das 10h00 às 18h00 
[encerradas às segundas‑feiras]
As visitas guiadas para turistas no Centro de Arte Moderna 
José de Azeredo Perdigão e para grupos [mínimo 10 
e máximo 20 pessoas] requerem marcação prévia  
para o tel. 21 782 36 20 [€60 por grupo em língua 
estrangeira e €50 por grupo nacional].

Ainda pode ver…

até 24 Setembro 
Pintura
João Queiroz
CAMJAP, Galeria de Exposições Temporárias 
Entrada livre

Até 24 Setembro
Relation
Craigie Horsfield 
Visita‑conversa: 16, sábado, 15h00, por Patrícia Brás
Visita‑conversa: 24, domingo, 12h00, por Patrícia Brás
CAMJAP, piso 1 

Até 8 Outubro
O Gosto do Coleccionador. 
Calouste S. Gulbenkian (1869-1955)
Visitas: todas as terças e quintas, 15h00 
(excepto 15 Agosto), até 3 Outubro, 
por Isabel Oliveira e Silva e Maria do Rosário Azevedo
Galeria de Exposições Temporárias da Sede 
Entrada livre

Até 8 Outubro
De Paris a Tóquio. 
Arte do Livro na Colecção Gulbenkian
Visitas: todas as quartas, 15h00, até 4 Outubro,
domingos, 20 Agosto a 24 Setembro, 11h00, 
por Isabel Oliveira e Silva e Maria do Rosário Azevedo
Sala de Exposições Temporárias do Museu 

até 15 Outubro 
770, Rua Vigorosa, Porto
Dominguez Alvarez
Visita‑conversa: 30, sábado, 15h00, por Hilda Frias
Sede da Fundação, piso 01 
Entrada livre

NEWSLETTER | 2�



até 31 Dezembro 
Book Cell, Instalação
Matej Krén  (1958, Eslováquia)
Visita‑conversa: 23, sábado, 15h00, por Carla Mendes
CAMJAP, hall 
Entrada livre

até 27 Abril 2007
A Fundação, Instalação
Pedro Cabrita Reis
CAMJAP, piso 0

até 29 Abril 2007 
Humor e Ilustração 
na Colecção CAMJAP
Visita‑conversa: 10, domingo, 12h00, por Hilda Frias
CAMJAP, piso 01

até 29 Abril 2007 
A Partir da Colecção
Visita‑conversa: 9, sábado, 15h00, por Sandra Vieira Jürgens
CAMJAP, piso 01

até Julho 2007 
Uma obra em foco
A escultura Baco
de Michael Rysbrack (1693-1770)
Visita‑conversa: 9, sábado, 15h00, por Sandra Vieira Jürgens
Galeria da Exposição Permanente do Museu

Visitas Temáticas  
no Camjap
Entrada livre. Não é necessária marcação prévia.

Ciclo ao ar livre, percursos do olhar
17, domingo, 12h00
O Jardim Gulbenkian: Paraíso em Lisboa, 
por Carlos Carrilho

Ciclo Encontros Imediatos
Conversas à Hora do Almoço

22, sexta, 13h15
Especial 50 anos da Fundação: Instalação 
de Pedro Cabrita Reis (encontros com o processo), 
por Ana Filipa Ramos
Jardim

29, sexta, 13h15
Especial 50 anos da Fundação: 
Book Cell de Matej Kren,
por Carla Mendes
Jardim

Música
[a temporada de música da Gulbenkian inicia‑se em Outubro. 
A venda de bilhetes avulso inicia‑se a 4 de Setembro]

Eventos
Ciclo A Ciência e a Cidade
20, quarta, 18h00
A ciência e a cidade: o génio
Maria Mota, Instituto de Medicina Molecular
Comentadores:
Sandro Mendonça, economista
Pedro Galvão, filósofo
Auditório 2

Fórum Gulbenkian Imigração
programa artístico
Até 31 Outubro, 9h30 às 18h00
Instalação / Fotografia: Bem-vindos
Rodrigo Peixoto, Pauliana Pimentel ,Tatiana Macedo 
(ex‑alunos do Curso de Fotografia do Programa 
Gulbenkian Criatividade e Criação Artística)
Muro fronteiro da Fundação Calouste Gulbenkian

8, sexta, 21h30
Música
Contra-Banzo
de Alípio C. Neto
Félix Barros piano
Jean‑Marc Charmier Trompete
Ben Stapp Tuba
Eduardo Lala Trombone
Rui Gonçalves Bateria
Anfiteatro ao Ar Livre

9, sábado, 21h30
Música
Chullage
Anfiteatro ao Ar Livre

16, sábado, 21h30
Teatro
Vento Leste
José Carlos Garcia Encenação 
Natasha Marjanovic 
Beatriz Quintella Dramaturgia
Ana Braga Concepção Visual
Anfiteatro ao Ar Livre

23, sábado, 21h30
Música
Pyramid Sessions
de D Mars 
Rodrigo Amado saxofones
André Fernandes guitarra
DJ Ride DJ 
Melo D voz [Convidado]
Anfiteatro ao Ar Livre

30, sábado, 21h30
Música + Moda
LISA
1/Week Project
Lidija Kolovrat moda
Kalaf voz
Litle Jonh programações
Jesse Chandler Hammond
Marco Vieira baixo
Riot bateria
Anfiteatro ao Ar Livre



Para os mais Novos
Programas específicos para as escolas 
no Museu Calouste Gulbenkian:
Marcação prévia, tel. 21 782 34 22; 21 782 34 57; fax 21 782 30 32
dcerqueira@gulbenkian.pt
www.museu.gulbenkian.pt

Visitas escolares às exposições  
no CAMJAP
Marcação prévia, de segunda a sexta‑feira  
das 15h00 às 17h00
tel. 21 782 36 20; fax 21 782 30 61
cam‑visitas@gulbenkian.pt

Ateliês e visitas-ateliês no CAMJAP 
Marcação prévia, de segunda a sexta‑feira  
das 10h00 às 12h30 e das 15h00 às 17h00
tel. 21 782 34 77; fax 21 782 30 61
cam‑visitas@gulbenkian.pt

Centro de Arte Moderna 
José de Azeredo Perdigão

4 a 8, segunda a sexta
Cinco dias dentro de uma pintura
10h00 às 12h30 | dos 4 aos 6 anos 
14h30 às 17h00 | dos 7 aos 11 anos
Museu imaginário
10h00 às 12h30 | dos 7 aos 11 anos
14h30 às 17h00 | dos 4 aos 6 anos

€35 cada oficina [5 sessões]  

16, sábado, 15h30 às 17h00
Em busca das esculturas perdidas
Oficina, por Patrícia Brás e Lígia Afonso,
dos 6 aos 10 anos 
€3,50 

 

17, domingo, 10h30 às 12h00
Em busca das esculturas perdidas
Oficina, por Patrícia Brás e Lígia Afonso,
dos 3 aos 6 anos + 1 adulto 
€3,50  

23, sábado, 15h30 às 17h00
Dentro de uma pintura!
Oficina em torno da exposição de Dominguez Alvarez, 
por Cristina Gameiro e Mário Rainha Campos,
dos 6 aos 10 anos 
€5,00  

24, domingo, 10h30 às 12h00
Dentro de uma pintura!
Oficina em torno da exposição de Dominguez Alvarez, 
por Cristina Gameiro e Mário Rainha Campos,
dos 4 aos 6 anos + 1 adulto 
€5,00  

30, sábado, 15h30 às 17h00
Em busca das esculturas perdidas
Oficina, por Patrícia Brás e Lígia Afonso,
dos 6 aos 10 anos 
€3,50  

Museu Calouste Gulbenkian

5 a 8, terça a sexta
Expedição ao Mundo do Museu Gulbenkian
10h00 às 13h00 | 14h00 às 17h00
€75 cada oficina [4 dias] 

30, sábado, 14h30 às 16h30
Pelos caminhos do museu: A arte do livro
Por Paula Ribeiro, Marisa Pinto e Susana Guerreiro,
dos 5 aos 7 anos e dos 8 aos 12 anos 
€6,00 

Publicações

Didáctica Magna, 5ª Edição
Coménio 
Trata-se do primeiro tratado sistemático de pedagogia, de 
didáctica e até de sociologia escolar. Considerado o pai da 
pedagogia moderna, Coménio (1592-1670) contribuiu 
decisivamente para a criação de uma ciência da educação 
como disciplina autónoma, pretendendo mostrar como é 
possível “ensinar tudo a todos”. A primeira parte é uma 
autêntica apoteose do homem, apresentando os 
fundamentos teológicos e filosóficos da educação. A 
segunda parte é consagrada aos princípios da didáctica 
geral e a terceira à didáctica especial (para o ensino das 
ciências, das arte, da moral, etc.). A última parte é 
preenchida com o esboço de um plano orgânico dos 
estudos, fazendo um vibrante apelo aos pais, aos 
formadores da juventude, às pessoas instruídas, aos 
teólogos, aos governantes e a Deus, para que o ajudem a 
realizar os projectos expostos.

¤17,50 | ¤ 10,50 [estudantes]

A Cidade de Deus, 3ª edição 
Santo Agostinho
Uma das criações mais representativas do génio humano. 
A propósito da filosofia ou teologia da História, trata 
dos mais variados e complexos assuntos que sempre 
apaixonaram e torturaram o espírito humano: da origem 
e substancialidade do bem e do mal; do pecado, da culpa 
e da morte; do direito, da lei e das penas; do tempo e do 
espaço; da contingência e da necessidade; da Providência, 
da acção humana e do fatum no desenvolvimento da 
História; do ser, do conhecer e do agir; do homem, de Deus, 
da natureza e do espírito; da temporalidade, do eterno, 
da perenidade e dos ciclos cósmicos; da profecia e do 
mistério como argumento apologético; da pessoa; da cidade 
e da comunidade humana.

¤ 20,00 | ¤ 12,00 [estudantes]
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Serviço de Comunicação
Av. de Berna, 45 A • 1067‑001 Lisboa
Tel. 217 823 000 Fax 217 823 027
info@gulbenkian.pt

www.gulbenkian.pt
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ia A interculturalidade na Fundação Gulbenkian. Actuação do músico do Mali, Ali Farka 

Touré, conhecido como o bluesman africano e que faleceu em Março deste ano. 

Espectáculo incluído no programa Vozes do Mundo, ACARTE, Centro de Arte Moderna, 

a 21 de Março de 1988. 


