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eduardo viana, nu (pintura para o bristol club), 1925 
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A nova vida da  
Coleção Moderna

Este mês, a Coleção 
Moderna do Museu Calouste Gul-
benkian passa a estar exposta em 
permanência, tal como a Coleção 
do Fundador. Simultaneamente, 
e como forma de reconhecer o tra-
balho de todos os que integram a 
coleção, os artistas passam a ter um 
cartão de livre acesso ao Museu.

8
Almada no Museu  
Soares dos Reis

O Museu Soares dos Reis, 
no Porto, apresenta até dia 18 de 
março a exposição José de Almada 
Negreiros. Desenho em Movimento, 
com algumas obras que fizeram 
parte da exposição deste ano na 
Fundação, mas com muitas outras 
inéditas. Entre as novidades, con-
tam-se um conjunto recentemente 
descoberto de seis vidros origi-
nais, que Almada coloriu à mão 
para a série “Lanterna Mágica”, 
e um retrato inédito de Maria 
Madalena Amado, uma das prota-
gonistas dos bailados que Almada 
criou em 1917 e 1918.
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Olho Zoomórfico

A nova exposição do 
Espaço Projeto da Coleção 
Moderna apresenta o trabalho da 
artista portuguesa Mariana Silva, 
marcado por uma forte compo-
nente conceptual que reflete a sua 
preocupação com questões cultu-
rais, museológicas e sociológicas. 
A extinção em massa de espécies 
animais e as práticas de captura de 
imagens em habitat natural são 
algumas das propostas de reflexão 
da exposição.

12
Novas perspetivas  
para a Inovação Social

Durante dois dias, esta 
grande conferência internacional 
reuniu cerca de 14oo participantes 
em torno da inovação social, numa 
organização da Fundação Gul-
benkian, Governo português e 
Comissão Europeia. Entre os par-
ticipantes contavam-se empreen-
dedores sociais, representantes da 
sociedade civil, decisores regionais 
e nacionais, filantropos, investido-
res de capital de risco e business 
angels que discutiram o futuro da 
inovação social.
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Uma Fundação mais 
aberta e transparente

Para que a Fundação Gul-
benkian possa ser ainda mais 
transparente e aberta, o Conselho 
de Administração aprovou algu-
mas mudanças ao nível da gover-
nance, mas também das suas prio-
ridades estratégicas para os 
próximos anos. Estas mudanças 
passam pela limitação de manda-
tos dos administradores executivos 
e pela inclusão dos mais jovens no 
processo consultivo.

a fundação calouste gulbenkian é uma instituição 
portuguesa de direito privado e utilidade pública, cujos 
fins estatutários são a arte, a beneficência, a ciência e 
a educação. criada por disposição testamentária de 
calouste sarkis gulbenkian, os seus estatutos foram 
aprovados pelo estado português a 18 de julho de 1956.
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sarah affonso, família, 1937

A	Coleção	Moderna	do	Museu	Calouste	Gulbenkian	passa	a	estar	exposta	
em	permanência,	tal	como	a	Coleção	do	Fundador.	Os	espaços	do	edifício	foram	
reconfigurados	de	modo	a	criar	uma	estrutura	expositiva	consistente,	mas	simul-
taneamente	capaz	de	permitir	mudanças	regulares,	encorajando	o	público	a	
regressar.	Estas	mudanças	serão	comunicadas	no	site	gulbenkian.pt	na	rubrica	
Museu	em	Direto.

Outra	novidade	é	que,	a	partir	do	dia	7	de	dezembro,	e	pela	primeira	vez,	
os	artistas	representados	na	Coleção	Moderna	do	Museu	Calouste	Gulbenkian	
terão	direito	a	um	passe	de	livre	acesso	ao	Museu	para	poderem	acompanhar	as	
mudanças	sazonais	da	apresentação	da	Coleção	Moderna.	

Penelope	Curtis,	diretora	do	Museu	Calouste	Gulbenkian,	considera	que	
as	mudanças	são	fundamentais	para	dinamizar	os	museus	e,	no	caso	desta	coleção,	
para	melhor	entender	a	evolução	da	arte	portuguesa	do	século	xx	e	xxi.	Por	isso,	
cerca	de	uma	centena	de	obras	da	Coleção	Moderna	foi	substituída	por	outras	
obras,	desde	o	verão,	permitindo	criar	novos	núcleos	temáticos	e	mostrar	novas	
aquisições.	Nesta	linha,	também	os	documentos	pertencentes	à	Biblioteca	de	Arte	
da	Fundação	Gulbenkian,	que	ilustram	a	relação	entre	a	política,	a	cultura	e	a	arte	
do	último	século,	têm	vindo	a	ser	regularmente	renovados.

Arte 
A nova vida da Coleção Moderna
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michael biberstein, k5 (3‑step attractor), 1991

Entre	os	novos	temas	e	destaques	da	atual	apresentação	da	Coleção	
Moderna,	evidenciam-se	Os Corpos Musicais,	com	incursões	cubistas	que	cru-
zam	o	corpo	humano	com	o	corpo	dos	instrumentos,	com	destaque	para	Amadeo	
de	Souza-Cardoso;	Mulher da Cidade, Mulher do Campo,	focado	na	mulher	por-
tuguesa	durante	o	Estado	Novo	nos	anos	1920	e	1930;	Lisboa, Cidade Triste e Ale-
gre,	com	fotografias	dos	anos	1950-70	de	Fernando	Lemos,	Victor	Palla,	António	
Sena	da	Silva	e	Jacques	Minassian;	Pinturas Negras,	dos	anos	1990,	de	artistas	
como	Julião	Sarmento,	Vítor	Pomar,	António	Charrua	e	Michael	Biberstein;	e	
ainda	trabalhos	recentes	ou	novas	aquisições	de	artistas	como	Sara	Bichão,	Hugo	
Canoilas,	Ana	Cardoso,	Gil	Heitor	Cortesão,	Susana	Gaudêncio,	Mariana	Gomes,	
João	Louro,	Jorge	Queiroz,	Marta	Soares,	Rui	Toscano	e	Pedro	Valdez	Cardoso.
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A	presença	frequente	do	espelho	na	arte	ocidental,	sobretudo	na	pintura,	
tem	sido	raramente	explorada	enquanto	temática	expositiva.	Partindo	dessa	cons-
tatação,	esta	exposição	materializa	um	projeto	da	curadora	Maria	Rosa	Figueiredo	
inicialmente	pensado	para	a	arte	antiga,	mas	que	acabou	por	se	alargar	à	arte	con-
temporânea,	contando,	para	isso,	com	a	colaboração	de	Leonor	Nazaré.	

O	percurso	mágico,	pelos	cinco	núcleos	em	que	se	divide	a	exposição,	
seduz	pelo	extraordinário	poder	visual	dos	espelhos	e	pelo	imaginário	da	sua	tra-
vessia,	com	a	ajuda	do	projeto	de	museografia	de	Mariano	Piçarra,	que	envolve	os	
visitantes	num	surpreendente	jogo	de	múltiplos	reflexos.	

A	exposição	reúne	um	relevante	conjunto	de	obras	de	coleções	privadas	e	
públicas	de	vários	países	da	Europa,	como	o	Museo	Thyssen-Bornemisza,	o	Centro	
de	Arte	Reina	Sofia,	o	Centre	Pompidou,	o	Fitzwilliam	Museum,	a	Tate,	e	os	
Museus	de	Belas-Artes	de	Bordéus	e	de	Lille,	entre	muitos	outros.

Para	além	de	obras	do	próprio	acervo	do	Museu	Calouste	Gulbenkian,	
destacam-se	também	os	empréstimos	de	alguns	dos	principais	museus	e	institui-
ções	nacionais.

Os	artistas	recorrem	aos	espelhos	com	diferentes	propósitos,	ora	para	
revelar	ora	para	disfarçar	aspetos	das	cenas	que	representam,	já	que	eles	
oferecem	infinitas	possibilidades	visuais,	incluindo	a	mais	óbvia:	o	reflexo	
fiel	da	realidade.	O	espelho	é	o	centro	desta	exposição	que	pode	ver	até	5	de	
fevereiro	na	galeria	principal	da	Sede	da	Fundação.

aspeto da exposição © carlos azevedo

 
Do outro lado do espelho
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DO OUTRO LADO DO ESPELHO
Curadoria:	Maria	Rosa	Figueiredo		
com	a	colaboração	de	Leonor	Nazaré

Museu	Calouste	Gulbenkian	
Edifício	Sede	–	Galeria	Principal		

Quarta	a	segunda,	10h-18h
Encerra	às	terças,	24	e	25	de	dezembro		
e	1	de	janeiro

Até 5 de fevereiro

Ciclo de cinema
No	âmbito	desta	exposição	realiza-se	um	ciclo	de	cinema	organizado	em	

colaboração	com	o	Departamento	de	Ciências	da	Comunicação	da	Faculdade	de	
Ciências	Sociais	e	Humanas	da	Universidade	Nova	de	Lisboa.	O	programa	inclui	
All	about	Eve	(Eva),	de	J.	Mankiewicz	(12	dezembro),	Orphée	(Orfeu),	de	Jean	Cocteau	
(16	janeiro),	La	Frontière	de	l'aube	(A	Fronteira	da	Alvorada),	de	Philippe	Garrel	
(23	janeiro),	The	Servant	(O	Criado),	de	Joseph	Losey	(30	Janeiro),	e	Fedora	(O	Segredo	
de	Fedora),	de	Billy	Wilder	(6	fevereiro).	Todas	as	sessões	têm	lugar	às	18h30,	
no	Auditório	1	daquela	Faculdade.	

aspeto da exposição © carlos azevedo

aspeto da exposição © carlos azevedo
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Entre	as	novidades	desta	mostra,	que	conta	com	a	curadoria	de	
Mariana	Pinto	dos	Santos,	figuram	também	um	retrato	inédito	de	Maria	
Madalena	Amado,	uma	das	protagonistas	dos	bailados	que	Almada	criou	
em	1917	e	1918,	e	textos	inéditos	do	artista	relacionados	com	cinema.

Esta	exposição	resulta	de	uma	colaboração	entre	a	Fundação	
Calouste	Gulbenkian	e	o	Museu	Soares	dos	Reis,	surgindo	na	sequência	
da	mostra	José	de	Almada	Negreiros.	Uma	maneira	de	ser	Moderno,	realizada	

Um	conjunto	recentemente	descoberto	de	seis	vidros	originais,	que	
Almada	coloriu	à	mão	para	a	série	“Lanterna	Mágica”,	é	uma	das	atrações	
da	exposição	José	de	Almada	Negreiros:	Desenho	em	Movimento,	
patente	no	Museu	Nacional	Soares	dos	Reis,	no	Porto,	até	dia	18	de	março.

entrada da exposição © márcia lessa

 
Almada no Museu  
Soares dos Reis
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este	ano	na	Fundação	e	visitada	por	135	mil	pessoas.	Apesar	de	integrar	
várias	das	obras	que	estiveram	expostas	em	Lisboa,	a	mostra,	agora	
apresentada	no	Museu	Soares	dos	Reis,	foca-se	sobretudo	no	carácter	
gráfico	e	cinematográfico	da	linguagem	artística	da	modernidade	de	
Almada	Negreiros,	incluindo	muitos	outros	trabalhos	enquadrados	no	
tema	geral	da	exposição.

A	iniciativa	de	apresentar	Almada	no	Museu	Soares	dos	Reis	
marca	o	início	de	um	projeto	de	itinerância	das	obras	de	arte	do	Museu	
Calouste	Gulbenkian	para	fora	do	espaço	da	Fundação,	em	Lisboa.

aspeto da exposição © márcia lessa

 
JOSÉ DE ALMADA NEGREIROS:
DESENHO EM MOVIMENTO
Curadoria:	Mariana	Pinto	dos	Santos

Museu	Nacional	de	Soares	dos	Reis,	
Porto		

Terça	a	domingo,	10h–18h
Encerrado	às	segundas,	25	de	dezembro		
e	1	de	janeiro

Até 18 de março
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A	quarta	exposição	do	Espaço	Projeto	do	Museu	Calouste	Gulbenkian,	é,	pela	pri-
meira	vez,	dedicada	a	uma	artista	nacional:	Mariana	Silva	(1983,	Lisboa).	Com	curadoria	de	
Leonor	Nazaré,	a	exposição	propõe	uma	reflexão	sobre	a	extinção	em	massa	de	espécies	
animais	e	as	práticas	de	captura	de	imagens	em	habitat	natural,	mas	também	sobre	a	rela-
ção	humana	com	as	imagens	virtuais	e	com	a	tecnologia.

Se	a	máquina	fotográfica	foi	importante	no	estabelecimento	da	ideia	de	conserva-
ção	da	natureza,	a	partir	do	final	do	século	xix	e	até	muito	recentemente,	deveremos	inter-
rogar	até	que	ponto	o	sistema	de	perspetiva	que	lhe	está	associado	é	adequado	à	perceção	
das	verdadeiras	interações	das	espécies	em	ecossistemas	reais	e	das	diferentes	escalas	nas	
quais	as	alterações	climáticas	têm	expressão.	As	obras	desta	exposição	especulam	sobre	
estas	questões.

O	trabalho	artístico	de	Mariana	Silva	é	marcado	por	uma	forte	componente	con-
ceptual	que	reflete	a	sua	preocupação	com	questões	culturais,	museológicas	e	sociológicas.	
Da	abordagem	dos	públicos	teatrais	e	da	interrogação	sobre	museus	e	sobre	fronteiras	entre	
cultura	e	natureza,	a	artista	foi	deslocando	progressivamente	a	sua	investigação	para	os	
modos	teóricos	de	pensar	os	públicos,	acercando-se	de	casos	de	estudo	mas	avaliando	tam-
bém	os	discursos	reflexivos	que	os	enquadram.	Nesta	exposição,	dirige	a	atenção	para	as	
representações	da	Natureza	e	dos	ecossistemas	animais.

Formada	em	Pintura	pela	Faculdade	de	Belas	Artes	de	Lisboa,	Mariana	Silva	foi	
artista	residente,	com	bolsa	da	Fundação	Gulbenkian,	na	Gasworks	(Londres,	2016)	e	no	
ISCP-International	Studio	&	Curatorial	Program	(Nova	Iorque,	2009-2010).	Tem	exposto	e	
projetado	os	seus	trabalhos	em	diversos	espaços	e	no	âmbito	de	várias	iniciativas.	As	suas	
exposições	individuais	incluem		Audience	Response	Systems,	Parkour	(Lisboa,	2014),	P/p,	
Mews	Project	Space	(Londres,	2013),	Environments,	e-flux	(Nova	Iorque,	2013)	e	The	Organi-
zation	of	Forms,	Kunsthalle	Lissabon	(Lisboa,	2011).	

 
OLHO ZOOMÓRFICO
Curadoria:	Leonor	Nazaré	

Museu	Calouste	Gulbenkian
Coleção	Moderna	-	Espaço	Projeto	

Quarta	a	segunda,	10h-18h
Encerra	às	terças,	24	e	25	de	dezembro		
e	1	de	janeiro

7 dezembro - 26 fevereiro

 
Olho Zoomórfico
Mariana Silva

mariana silva, still do filme olho zoomórfico, 2017 
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josefa de ayala (josefa de óbidos), agnus dei, não datado  
© museu nacional frei manuel do cenáculo – museu de évora – drcalen / dgpc/adf. josé pessoa

 
ANA HATHERLY E O BARROCO
NUM JARDIM FEITO DE TINTA
Curadoria:	Paulo	Pires	do	Vale	com		
a	colaboração	de	Nuno	Vassallo	e	Silva

Museu	Calouste	Gulbenkian
Coleção	do	Fundador	e	Galeria	Inferior		

Quarta	a	segunda,	10h-18h
Encerra	às	terças,	24	e	25	de	dezembro		
e	1	de	janeiro

Até 15 de janeiro

Esta	exposição	propõe	um	sugestivo	diálogo	
entre	obras	barrocas	do	século	xviii	e	trabalhos	de	uma	
artista	que	marcou	a	arte	experimental	do	século	xx.	
O	curador,	Paulo	Pires	do	Vale,	ensaia	uma	reflexão	
sobre	o	tempo,	a	história	e	a	alma	barroca,	inspi-
rando-se	nos	ensaios	de	Ana	Hatherly	que,	para	além	
de	artista	plástica,	foi	escritora,	ensaísta,	poeta,	reali-
zadora,	tradutora,	compositora	e	também	professora	
catedrática	de	Literatura	Barroca.	

A	exposição,	que	ocupa	até	dia	15	de	janeiro	a	
Galeria	Inferior	e	a	Galeria	de	Arte	Islâmica	da	Coleção	
do	Fundador	do	Museu	Calouste	Gulbenkian,	está	
organizada	em	quatro	núcleos	a	partir	de	quatro	
grandes	temas	do	barroco:	o	Labirinto;	Tempo:	Jogo	e	
a	Morte;	a	Alegoria	e	a	Metamorfose.

 
Ana Hatherly e o Barroco
Num jardim feito de tinta

11 Arte



na visita à exposição de projetos de inovação social, o presidente da república 
observa um cabaz da fruta feia, a cooperativa de consumo portuguesa que desde 
2013 já evitou o desperdício de 780 toneladas de frutas e hortícolas © márcia lessa

Reunidos	na	Fundação	Calouste	Gulbenkian	para	a	conferência	
Novas	Perspetivas	para	a	Inovação	Social,	coorganizada	com	a	Comissão	
Europeia	e	com	o	Governo	português,	os	especialistas	pediram	investimento	
em	maior	escala	para	projetos	de	inovação	social,	uma	área	na	qual	os	
responsáveis	políticos	presentes	veem	potencial	para	responder	aos	desafios	
sociais	que	ameaçam	o	futuro	da	Europa.

Se	há	dez	anos	a	inovação	social	era	“uma	
ideia	marginal”,	hoje	já	é	um	tema	que	consegue		
juntar	numa	conferência	mais	de	1400	participantes,	
entre	os	quais	o	Presidente	da	República	e	o	pri-
meiro-Ministro	português,	dois	comissários	euro-
peus,	três	ministros,	dois	presidentes	de	câmara	
(Lisboa	e	Paris),	duas	secretárias	de	estado,	vários	
líderes	de	organizações	da	sociedade	civil,	empreen-
dedores	sociais,	filantropos,	investidores	de	capital	
de	risco	e	business	angels.

Portugal	é	um	dos	sete	países	do	mundo	com	
políticas	públicas	na	área	da	inovação	social	e	tornou-
-se	um	caso	de	estudo	na	aplicação	de	fundos	neste	
domínio,	no	qual	a	Fundação	Calouste	Gulbenkian	
também	tem	desempenhado	um	importante	papel	
como	investidor.	Na	abertura	desta	conferência,	Isa-
bel	Mota	sublinhou	que	são	muitos	os	projetos	portu-
gueses,	hoje	amplamente	reconhecidos	e	até	com	
replicação	a	nível	internacional,	que	contaram	com	o	
apoio	da	Fundação	Calouste	Gulbenkian	desde	a	pri-
meira	hora,	quando	ainda	não	era	evidente	o	seu	
potencial	de	sucesso.	“O	risco	compensou”,	concluiu	a	
presidente	da	Fundação,	reafirmando	que	a	inovação	
social	continuará	a	ser	uma	prioridade	estratégica,	
apoiando	projetos	que	promovam	o	papel	das	tecnolo-
gias	na	resolução	de	problemas	sociais	e	o	papel	das	
práticas	artísticas	nos	processos	de	inclusão,	mas	
também	o	investimento	de	impacto	e	as	novas	lide-
ranças	na	economia	social.

A	Fundação	Gulbenkian	foi	assim	o	local	
ideal	para	a	realização	da	conferência	Novas	Perspeti-
vas	para	a	Inovação	Social,	“um	marco	histórico”,	nas	
palavras	do	Comissário	Europeu	Carlos	Moedas,	que	
veio	comprovar	que	a	inovação	social	entrou	definiti-
vamente	na	agenda	política.

Notícias 
Pode a inovação social  
“salvar” a Europa?
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isabel mota na abertura da conferência © márcia lessa

Uma mudança sistémica
“A	estratégia	da	União	Europeia	deve	ser	

tornar	o	investimento	de	impacto	mainstream”,	foi	a	
recomendação	de	Sir	Ronald	Cohen,	um	veterano	da	
alta	finança	e	responsável	pelo	lançamento	do	pri-
meiro	Título	de	Investimento	Social	(Social	Impact	
Bond),	no	Reino	Unido,	em	2010.	“Depois	da	revolu-
ção	tecnológica,	precisamos	da	revolução	do	impacto”,	
anunciou	Sir	Ronald	Cohen	num	painel	em	que	todos	
concordaram	ser	necessário	dar	mais	escala	ao	inves-
timento	em	projetos	de	inovação	social	e	medir	resul-
tados.	Falou-se	também	de	uma	mudança	sistémica:	
“A	inovação	social	faz	parte	do	mindset	das	novas	gera-
ções”,	sublinhou	Filippo	Addari,	especialista	na	
maximização	do	impacto	social	de	projetos	inovado-
res	no	espaço	público.	No	mesmo	painel,esteve	repre-
sentada	a	geração	“millennial”	por	Josephine	Goube,	
29	anos,	que	dirige	a	plataforma	Techfugees.	“Somos	
uma	geração	com	consciência	social	que	se	sente	
capacitada	para	procurar	soluções”,	disse	a	jovem	
empreendedora	social,	que	é	desde	2015	consultora	da	
Comissão	Europeia	para	questões	de	imigração.	
“Tenho	assistido	à	grande	dificuldade	que	é	conseguir	
um	consenso	entre	os	estados-nação	sobre	os	refugia-
dos.	Por	isso,	acho	que	devemos	apostar	nos	
empreendedores	sociais	que	nasceram	no	Espaço	
Schengen,	que	não	se	consideram	de	nenhum	país,	
mas	sim	europeus”.	Ouviu-se	uma	salva	de	palmas	no	
Grande	Auditório.

O	tema	dos	refugiados	foi	um	dos	mais	pre-
sentes	ao	longo	dos	dois	dias	de	conferência,	tal	como	o	
do	envelhecimento	da	população.	Em	2060,	quase	um	
terço	da	população	da	União	Europeia	vai	ter	mais	de	
65	anos,	um	valor	que	“é	quase	o	dobro	da	atual”,	lem-
brou	o	Comissário	Europeu	para	a	Investigação,	Ciên-
cia	e	Inovação,	Carlos	Moedas,	quando	anunciou	o	
lançamento	do	Prémio	Horizonte	em	Inovação	Social	
(candidaturas	até	28	de	fevereir0),	no	valor	de	dois	
milhões	de	euros,	para	melhorar	a	mobilidade	dos	
cidadãos	mais	idosos.

Carlos	Moedas	afirmou	que	“a	inovação	
social	vai	restituir	o	sentido	de	propósito	à	Europa”,	
uma	esperança	que	ecoou	nas	intervenções	de	outros	
responsáveis	políticos,	como	Jean-Claude	Juncker,	
num	depoimento	pré-gravado,	e	ainda	no	discurso	do	
primeiro-ministro	português.	António	Costa	subli-
nhou	que	o	grande	desafio	que	a	Europa	enfrenta	
atualmente	é	"responder	ao	medo,	à	ansiedade	e	à	
angústia	que	tem	vindo	a	alimentar	os	radicalismos,	a	
xenofobia	e	a	tentação	protecionista.”	Neste	contexto,	
afirmou,	a	inovação	tem	um	papel	particularmente	

importante,	porque	faz	a	ponte	entre	a	ciência,	a	cria-
tividade,	o	empreendedorismo,	e	as	necessidades	das	
pessoas.	Porém,	sublinhou	a	ministra	Maria	Manuel	
Leitão	Marques,	“a	inovação	social	não	é	uma	desres-
ponsabilização	do	Estado”,	mas	sim	uma	forma	sus-
tentável	de	resolver	os	problemas	sociais.

No	encerramento	da	conferência,	a	Comis-
sária	Europeia	para	o	Emprego,	Assuntos	Sociais,	
Competências	e	Mobilidade	Laboral,	Marianne	Thys-
sen,	reforçou	que	a	inovação	social	vai	transformar	a	
Europa	e	vaticinou	uma	“proteção	social	moderna”	
para	todos	os	cidadãos,	com	o	apoio	do	Parlamento	
Europeu	e	dos	países	membros.
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Quem	ganha	e	quem	perde	com	a	globalização?	Este	foi	o	tema	central	
do	3.º	encontro	Vision	Europe	que	reuniu	em	Itália	quatro	fundações,	entre	
as	quais	a	Fundação	Gulbenkian,	e	quatro	think	tanks	europeus,	mas	
também	vários	académicos,	responsáveis	políticos	e	diplomáticos,	um	Nobel	
da	Economia,	um	prémio	Sakharov	e	Calouste	Gulbenkian	para	os	Direitos	
Humanos	e	muitos	outros	convidados	para	debater	o	tema.	

 
A globalização no 3.º encontro 
Vision Europe

O	futuro	é	muito	mais	do	que	uma	interro-
gação	nas	palavras	de	Marion	Jansen,	do	Centro	
Internacional	de	Comércio	–	ITC,	em	Genebra.	A	eco-
nomista-chefe	do	ITC	lembrou	em	Turim,	no	segundo	
dia	do	encontro,	que,	face	a	tantas	incertezas	quanto	
ao	futuro,	os	europeus	se	interrogam	sobre	“quem	os	
vai	proteger”.	Uma	proteção	para	enfrentar	o	medo	
que	se	instalou	quanto	a	esta	era	de	globalização	onde	
o	terrorismo,	a	falta	de	pensões	e	de	apoios	sociais	e	a	
perda	do	emprego	imperam.	Marion	Jansen	não	tem	
dúvidas	de	que	a	Europa	precisa	de	inclusão	e	de	
estratégia	(comunicação	e	educação),	para	voltar	a	ter	
cidadãos	que	se	sintam	a	fazer	parte	de	alguma	coisa.	

Nos	dois	dias	do	encontro	organizado	este	
ano	pela	Compagnia	di	San	Paolo	e	que	se	segue	ao	
encontro	de	Lisboa,	realizado	no	ano	passado	pela	
Fundação	Gulbenkian,	foram	apresentados	alguns	
papers	sobre	a	globalização,	entre	os	quais	um	estudo	
realizado	pela	Fundação	Bertelsmann,	da	Alemanha.	
Ao	estudar	o	aumento	do	rendimento	per	capita	em	
mais	de	40	países,	entre	1990	e	2014,	nomeadamente	
os	efeitos	da	globalização	económica	e	política,	o	rela-
tório	Bertelsmann	conclui	que	no	topo	está	a	China	
com	um	aumento	registado	de	400	por	cento	e,	em	
segundo	lugar,	a	Coreia	do	Sul	(250	por	cento).	Em	
25.º	lugar	vem	a	Itália	com	um	aumento	apenas	de	100	
por	cento,	enquanto	a	Grécia,	a	Polónia	e	Portugal	se	
perfilam	ainda	mais	abaixo.	Números	diretamente	
relacionados	com	as	deslocalizações	e	a	consequente	
perda	de	emprego	e	a	queda	dos	salários	europeus.	

A	existência	de	um	fosso	entre	ganhadores	e	
perdedores	da	globalização	foi	também	o	mote	para	o	
Nobel	da	Economia,	Michael	Spence,	lembrar	que	
ganhar	e	perder	“depende	sempre	do	sítio	onde	se	
vive”,	e	que	em	nenhum	lugar	deixa	de	haver	perde-
dores.	Só	com	a	cooperação	internacional	e	com	a	
criação	de	empregos	e	soluções	inovadoras,	as	pessoas	
podem	voltar	a	acreditar	no	futuro	e	nas	lideranças,	
defendeu	Michael	Spence.	
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África e a globalização
Se	o	relatório	Bertelsmann	aponta	para	um	

aumento	do	rendimento	per	capita	em	quase	todos	os	
países	do	Mundo,	há	uma	margem	que	fica	de	fora,	
como	a	África	subsariana,	onde	41	por	cento	da	popu-
lação	tem	pouco	mais	de	um	euro	e	meio	por	dia	para	
subsistir.	Um	continente	incapaz	de	trilhar	o	cami-
nho	do	desenvolvimento,	como	ficou	claro	no	dis-
curso	do	convidado	especial	desta	iniciativa,	Denis	
Mukwege,	prémio	Internacional	Calouste	Gul-
benkian	em	2015.	O	médico	congolês	que	ficou	
conhecido	pelo	seu	trabalho	notável	na	defesa	das	
mulheres	congolesas	vítimas	de	violação,	como	subli-
nhou	a	presidente	da	Fundação	Gulbenkian	ao	apre-
sentá-lo	no	belo	espaço	do	Museo	del	Risorgimento,	
em	Turim.	Mukwege	lembrou	que	a	República	Demo-
crática	do	Congo,	ao	fazer	parte	das	rotas	da	globaliza-
ção	mundial,	acentuou	ainda	mais	“a	diferença	entre	

a	riqueza	ostentadora	dos	líderes	e	a	pobreza	geral	dos	
congoleses”.	Mukwege	aproveitou	para	sublinhar	que	
sem	a	universalização	dos	direitos	humanos	não	pode	
haver	globalização	positiva.	

No	final	do	segundo	dia,	foi	apresentado	um	
projeto	de	declaração	final	a	assinar	pelos	parceiros	
do	Vision	Europe,	em	que	são	feitas	recomendações	ao	
nível	nacional	e	europeu,	para	influenciar	as	políticas	
públicas	em	matéria	de	globalização.	O	Vision	Europe	
Summit	é	uma	iniciativa	criada	pelas	fundações	
Calouste	Gulbenkian;	Bertelsmann,	da	Alemanha;	
Bruegel,	da	Bélgica	e	Compagnia	di	San	Paolo,	de	Itá-
lia.	Inclui	ainda	a	parceria	com	os	think	tanks	CASE	
–	Centre	for	Social	and	Economic	Research,	da	Polónia;	
Chatham	House,	do	Reino	Unido;	Jacques	Delors	Ins-
titute,	de	França;	e	The	Finnish	Innovation	Fund	
Sitra,	da	Finlândia.	
vision-europe-summit.eu
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No	dia	15	de	dezembro	será	apresentado	um	estudo	sobre	o	
crescimento	da	economia	portuguesa	desenvolvido	a	partir	de	uma	
conferência	organizada	este	ano	pela	Fundação	Gulbenkian,	por	
iniciativa	da	Presidência	da	República.

 
Investimento Empresarial 
e o Crescimento da Economia 
Portuguesa

O	estudo	intitula-se	Investimento	Empresarial	e	o	Crescimento	da	Economia	Portu-
guesa	e	foi	realizado	por	um	consórcio	formado	pelas	universidades	de	Coimbra	e	do	Minho	
e	coordenado	por	Fernando	Alexandre,	professor	associado	da	Escola	de	Economia	e	Gestão	
da	Universidade	do	Minho.	Os	autores	concluem	que	“numa	economia	com	baixas	taxas	de	
crescimento	do	produto	potencial	e	com	uma	dinâmica	demográfica	negativa,	o	cresci-
mento	das	empresas	terá	necessariamente	de	assentar	nos	mercados	externos”.	Da	análise	
feita	no	estudo,	o	coordenador	destaca	o	dinamismo	das	empresas	exportadoras,	referindo	
as	“empresas	que	pertencem	ao	sector	da	indústria	transformadora	e	que	investem	em	I&D”.	
Defendem	ainda	os	autores	do	estudo	que	“se	o	investimento	fluir	para	projetos	produtivos	
com	estas	características,	a	alteração	estrutural	da	economia	terá	lugar	e	a	economia	poderá	
voltar	a	apresentar	taxas	de	crescimento	elevadas.	Para	que	tal	aconteça,	as	políticas	públicas	
e	as	políticas	de	atribuição	de	crédito	têm	de	estar	orientadas	para	os	sectores	mais	dinâmi-
cos	e	com	maior	potencial	de	crescimento.”

O	estudo	será	apresentado	em	conferência	no	Auditório	B1	da	Universidade	do	
Minho,	em	Braga.	A	sessão	de	abertura,	marcada	para	as	15h30,	conta	com	as	intervenções	
de	Rui	Vieira	de	Castro,	reitor	da	Universidade	do	Minho,	e	Isabel	Mota,	presidente	da	Fun-
dação	Calouste	Gulbenkian.	O	estudo	será	depois	apresentado	por	Artur	Santos	Silva,	
antigo	presidente	da	Fundação	e	um	dos	principais	impulsionadores	desta	iniciativa,	e	Fer-
nando	Alexandre,	com	os	comentários	e	a	intervenção	de	Pedro	Pita	Barros	(Universidade	
Nova	de	Lisboa)	e	do	Presidente	da	República,	Marcelo	Rebelo	de	Sousa.

A	discussão	do	estudo	está	reservada	para	a	segunda	parte	da	conferência,	entre	as	
17h45	e	as	19h15,	numa	conversa	moderada	por	Carlos	Oliveira	(presidente	do	InvestBraga)	
e	que	conta	com	as	participações	de	João	Amador	(Banco	de	Portugal),	António	Cunha	
(antigo	reitor	da	Universidade	do	Minho),	Pedro	Carreira	(presidente	da	Continental	
Mabor)	e	Fátima	Barros	(Universidade	Católica	Portuguesa).	A	sessão	de	encerramento	
ficará	a	cargo	do	ministro	da	Economia,	Manuel	Caldeira	Cabral.
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Uma Fundação mais aberta 
e transparente

Coesão	e	Integração,	Conhecimento,	Sustentabilidade	dos	Sistemas	e	dos	Recur-
sos:	estas	são	as	novas	prioridades	estratégicas	da	Fundação	Calouste	Gulbenkian	que	irão	
refletir-se	nos	próximos	cinco	anos	em	todas	as	suas	atividades,	com	a	criação	de	novos	
programas	e	projetos.	

No	seguimento	da	definição	das	novas	prioridades	estratégicas,	que	procuram	
responder	à	exigência	de	novos	e	complexos	desafios	culturais,	sociais	e	económicos,	o	
Conselho	de	Administração	da	Fundação	decidiu	também	introduzir	mudanças	ao	nível	da	
governance.	Neste	sentido,	no	período	2018-2022,	será	implementado	um	novo	processo	
consultivo	no	qual	serão	ouvidos	senior	advisors,	mas	também	representantes	das	novas	
gerações,	assegurando,	por	um	lado,	uma	maior	abertura	da	instituição	ao	exterior	e,	por	
outro	lado,	um	relacionamento	mais	dinâmico	com	a	sociedade	civil,	em	termos	consulti-
vos,	de	reflexão,	de	prospeção	ou	de	produção	de	novas	ideias.

Para	permitir	uma	maior	renovação,	o	Conselho	de	Administração	decidiu	tam-
bém	aprovar	o	princípio	da	limitação	de	dois	mandatos	para	o	exercício	das	funções	dos	
administradores	executivos.	Serão	ainda	criadas	duas	comissões:	uma	de	Auditoria,	res-
ponsável	pela	supervisão	da	auditoria	interna	e	externa;	e	outra	de	Remunerações,	respon-
sável	pela	análise	da	atual	política	de	remunerações	da	Fundação.	Em	conjunto	com	o	
Comité	de	Investimentos,	responsável	pela	análise	e	aconselhamento	sobre	a	política	de	
investimentos,	estas	duas	novas	comissões	procurarão	refletir	sobre	as	linhas	orientadoras	
de	apoio	à	tomada	de	decisão	do	Conselho	de	Administração	da	Fundação.
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Tornar	as	descobertas	científicas	disponíveis	a	todos	os	leitores	e	de	
forma	gratuita	tem	sido	um	grande	desafio	identificado	pela	Comissão	Europeia.	
Até	agora,	muitas	iniciativas	têm	procurado	facilitar	dados	científicos	à	comuni-
dade,	mas	à	medida	que	a	ciência	progride	o	volume	dos	dados	e	de	plataformas	
onde	se	pode	encontrar	essa	informação	também	aumenta.	

O	trabalho	de	procurar	dados	científicos	pode	ser	avassalador.	Pedro	
Fernandes,	do	IGC	e	coordenador	do	GTPB	–	Gulbenkian	Training	Programme	in	
Bioinformatics,	e	Rutger	Vos,	do	Naturalis	Biodiversity	Center,	procuraram	abordar	
este	problema	criando	uma	coleção	de	textos	que	ajuda	a	produzir,	armazenar,	
gerir	e	encontrar	dados	científicos	em	recursos	abertos.	Os	seus	esforços	resulta-
ram	no	e-book	Open	Science,	Open	Data,	Open	Source	-	21st	century	research	skills	for	the	
life	sciences,	que	pode	ser	utilizado	pela	comunidade	científica,	decisores	políticos,	
ou	agências	de	financiamento,	entre	outros.	Este	e-book	pode	ser	consultado	em	
http://osodos.org.

O	Instituto	Gulbenkian	de	Ciência	(IGC)	e	o	Naturalis	Biodiversity	
Center	lançaram	um	novo	e-book	que	aborda	o	uso	de	recursos	abertos	em	
investigação	de	ciência.	Este	e-book	foi	disponibilizado	durante	a	Semana	
Internacional	do	Acesso	Aberto	que	decorreu	entre	23	e	29	de	outubro.

 
Ciência Aberta em e-book
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O	Conselho	de	Administração	da	Fundação	Calouste	Gulbenkian	nomeou	a	
investigadora	Mónica	Bettencourt-Dias	para	dirigir	o	Instituto	Gulbenkian	de	Ciência	nos	
próximos	cinco	anos,	substituindo	no	cargo	Jonathan	Howard,	que	dirigia	a	instituição	
desde	2012	e	que	termina	o	seu	mandato.

Mónica	Bettencourt-Dias,	de	44	anos,	é	investigadora	principal	do	Instituto	Gul-
benkian	de	Ciência	desde	2006.	Doutorada	pelo	University	College	de	Londres	em	Bioquí-
mica	e	Biologia	Molecular,	também	tem	um	diploma	em	Comunicação	de	Ciência	pelo	
Birkbeck	College	de	Londres.	No	seu	curriculum	científico	destacam-se	as	bolsas	do	Conse-
lho	Europeu	de	Investigação	(European	Research	Council,	ERC)	em	2010	e	2015	e	a	sua	elei-
ção	como	membro	da	Organização	Europeia	de	Biologia	Molecular	(European	Molecular	
Biology	Organization	-	EMBO).

A	escolha	da	nova	diretora	resultou	de	um	processo	internacional	conduzido	por	
uma	comissão	independente	constituída	por	investigadores	de	elevada	reputação.

O	Instituto	Gulbenkian	de	Ciência	é	um	centro	internacional	dedicado	à	biomedi-
cina	cuja	missão	se	estende,	para	além	da	investigação	e	do	ensino	pós-graduado,	à	colabo-
ração	alargada	com	instituições	nacionais	e	internacionais	com	o	intuito	de	promover	o	
desenvolvimento	do	conhecimento	científico	e	de	comunicar	a	importância	da	Ciência	e	
das	suas	aplicações	para	o	bem-estar	da	Humanidade.
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Mónica Bettencourt-Dias 
nomeada diretora do Instituto 
Gulbenkian de Ciência
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Isabel	Gordo,	investiga-
dora	principal	do	grupo	de	Biolo-
gia	Evolutiva	do	Instituto	Gul-
benkian	de	Ciência	(IGC),	foi	uma	
das	convidadas	da	Conferência	
Solvay	em	Física,	este	ano	intitu-
lada	A	física	da	matéria	viva:	espaço,	
tempo	e	informação	em	biologia.	

Estas	conferências	
caracterizam-se	por	reunir	um	
painel	restrito	de	cientistas,	peri-
tos	numa	determinada	área,	sendo	
a	participação	feita	por	convite.	
Cientistas	como	Marie	Curie	e	
Albert	Einstein	foram	convidados	
das	primeiras	Conferências	Sol-
vay,	as	quais	contribuíram	bas-
tante	para	avanços	realizados	em	
várias	áreas	da	física	e	química.

Ao	caracterizar	a	sua	par-
ticipação	como	uma	experiência	
única,	Isabel	Gordo	refere	a	impor-
tância	de	“discutir	os	problemas	

fundamentais	da	biologia	à	luz	dos	
princípios	da	física,	das	teorias	que	
a	área	da	física	detém	e	dos	avanços	
tecnológicos	recentes,	muitos	deles	
feitos	por	físicos”.	A	investigadora	
confia	no	futuro	de	ambas	as	áreas,	
já	que	“as	interações	sinergéticas	
abundam	e	a	vontade	de	cooperar	
está	cada	vez	mais	evidente”.

As	Conferências	Solvay	
em	Física	e	Química	são	organiza-
das	pelo	International	Solvay	Ins-
titute,	localizado	em	Bruxelas	
e	fundado	pelo	industrial	Belga	
Ernest	Solvay	no	início	do	
século	xx.

O	2.º	Encontro	Científico	do	Programa	de	Pós-Graduação	Ciência	para	o	
Desenvolvimento	(PGCD)	reuniu	no	Vimieiro	cerca	de	50	alunos	de	todas	as	edições	
do	PGCD,	para	a	partilha	da	investigação	científica	que	têm	desenvolvido	no	âmbito	
dos	seus	doutoramentos,	que	decorrem	em	várias	instituições	de	Portugal,	Brasil	e	
Espanha.	O	encontro	contou	ainda	com	a	presença	de	dois	cientistas	que	trabalham	
em	instituições	da	África	do	Sul,	Clive	Gray	e	Mohlopheni	Jackson	Marakalala.

O	PGCD	é	um	programa	de	doutoramento	desenvolvido	pelo	Instituto	Gul-
benkian	de	Ciência	e	destinado	a	estudantes	dos	PALOP	e	de	Timor-Leste.	

 
Encontro científico no Vimieiro

 
Investigadora do IGC 
nas Conferências Solvay 
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Uma	equipa	de	investigação	liderada	por	
Rui	Oliveira,	investigador	do	Instituto	Gulbenkian	de	
Ciência,	do	ISPA	–	Instituto	Universitário	e	da	Fun-
dação	Champalimaud,	e	que	contou	com	investigado-
res	do	Centro	de	Ciências	do	Mar	(CCMAR),	decidiu	
investigar	se	os	peixes,	animais	mais	“simples”	e	
mais	distantes	do	ser	humano	na	escala	evolutiva,	
respondem	de	forma	emocional	a	estímulos	do	seu	
ambiente.	O	estudo,	publicado	na	revista	científica	
Scientific	Reports,	demonstra	que	os	peixes	manifes-
tam	estados	emocionais	que	dependem	da	forma	
como	percecionam	os	estímulos	ambientais.	

Rui	Oliveira	explica	que	“a	ocorrência	de	
avaliação	cognitiva	de	um	estímulo	emocional	em	
peixes	implica	que	esta	capacidade	cognitiva	poderá	
ter	exigências	‘computacionais’	mais	simples	do	que	
se	tem	considerado,	podendo	ter	evoluído	há	cerca	de	
375	milhões	de	anos”.

A	avaliação	de	um	estado	emocional	não	é	
tarefa	fácil.	Se	nos	seres	humanos	as	emoções	são	
sentidas	de	forma	consciente,	podendo	ser	verbaliza-
das,	não	há	forma	de	averiguar	junto	de	animais	se	
eles	conseguem	sentir	essas	emoções.	Um	estado	
emocional	é	mais	do	que	um	conjunto	de	sentimentos	
pois	caracteriza-se	por	alterações	comportamentais,	
fisiológicas,	cerebrais	e	genéticas;	assim,	é	possível	
realizar	testes	para	inferir	se	a	resposta	a	um	deter-
minado	estímulo	está	associada	a	um	estado	emocio-
nal.	Foram	esses	testes	que	a	equipa	liderada	por	Rui	
Oliveira	aplicou	em	douradas,	depois	de	os	peixes	
serem	treinados	em	situações	favoráveis	ou	adversas,	
que	poderiam	despoletar	um	estado	emocional.	Ao	
contrário	do	que	se	espera	numa	resposta	não	emo-
cional,	os	investigadores	observaram	que	os	peixes	
respondiam	de	forma	diferente	ao	mesmo	estímulo	
dependendo	da	forma	como	o	avaliavam.	
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Descobertos estados  
emocionais em peixes
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O	maestro	diz	que	a	Orquestra	Gulbenkian	ocupa	um	lugar	especial	no	seu	coração	
porque	foi	a	primeira	formação	que	dirigiu	na	Europa.	Daí	que	voltar	a	dirigi-la	como	maes-
tro	convidado	principal	represente	um	pouco	um	“regressar	a	casa”.	Salienta	a	“química	
maravilhosa”	estabelecida	com	os	músicos	desde	o	primeiro	concerto,	há	mais	de	uma	
década,	e	o	facto	de	o	fazerem	sentir	muito	bem-vindo	sempre	que	aqui	volta.	“Deram-me	
uma	oportunidade	quando	ainda	era	jovem	maestro	e	continuo	grato	por	isso”.	Guerrero	diz	
também	que	se	apaixonou	pela	cidade	e	pela	Fundação	Gulbenkian,	que	considera	“uma	
pedra	angular	cultural	da	cidade	que	procura	criar	pontes	com	a	comunidade,	para	lá	das	suas	
paredes”.	O	mesmo	diz	a	propósito	do	“virtuosismo”	e	da	“dedicação”	dos	músicos	da	Orques-
tra	que	vê	como	“verdadeiros	embaixadores	da	instituição”.	

O	maestro	costa-riquenho	dirigiu	a	Orquestra	Gulbenkian	em	2007,	2009,	e	em	
fevereiro	de	2017,	num	concerto	dedicado	a	Chostakovitch	e	Dutilleux,	muito	elogiado	pela	
crítica.	No	mês	passado,	regressou	a	Lisboa	para	dirigir	obras	de	Rachmaninov	e	Respighi.
Como	Maestro	Titular	da	Orquestra	Sinfónica	de	Nashville,	Guerrero	tem	vindo	a	realizar	
um	notável	trabalho	de	renovação	ao	longo	dos	últimos	anos,	conquistando	vários	prémios	
Grammy.	Desde	a	temporada	17/18	é	o	Diretor	Musical	da	Orquestra	Filarmónica	de	Wrocław,	
na	Polónia.

Giancarlo	Guerrero	é	regularmente	convidado	para	dirigir	os	mais	importantes	
agrupamentos	orquestrais	da	América	do	Norte,	como	Baltimore,	Boston,	Cincinnati,	Cleve-
land,	Dallas,	Detroit,	Houston,	Indianápolis,	Montreal,	Seattle,	Toronto,	Vancouver,	Filadélfia,	
Washington	ou	Los	Angeles.	As	suas	frequentes	apresentações	na	Europa	têm	sido	muito	bem	
recebidas	à	frente	de	orquestras	como	a	Sinfónica	da	Rádio	de	Frankfurt,	a	Filarmónica	de	
Bruxelas,	a	Filarmónica	da	Rádio	Alemã,	a	Filarmónica	da	Radio	France,	a	Residentie	Orkest,	a	
Orquestra	Nacional	do	Capitólio	de	Toulouse	ou	a	Filarmónica	de	Londres,	entre	outras.	

Para	além	do	seu	vasto	repertório	dos	períodos	clássico	e	romântico,	Guerrero	é	um	
adepto	fervoroso	de	nova	música,	tendo	impulsionado	o	trabalho	de	alguns	dos	mais	respei-
tados	compositores	americanos	através	de	encomendas,	gravações	e	estreias	mundiais.

Giancarlo Guerrero	será	o	Maestro	Convidado	Principal	da	
Orquestra	Gulbenkian.	Depois	da	contratação	de	Lorenzo Viotti	como	
Maestro	Titular,	a	Orquestra	Gulbenkian	passará	a	contar	com	dois	
maestros	de	grande	nível	já	na	próxima	temporada	18/19.

 
Giancarlo Guerrero é o 
novo maestro convidado 
da Orquestra Gulbenkian 
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Uma	nova	edição	discográfica	da	ópera	Otello	de	Giuseppe	
Verdi,	com	o	Coro	e	Orquestra	Gulbenkian	dirigidos	por	Lawrence	Foster,	
foi	agora	lançada	pela	etiqueta	Pentatone.	O	CD	foi	gravado	no	verão	do	
ano	passado	no	Grande	Auditório	da	Fundação	Calouste	Gulbenkian	e	
conta	com	os	cantores	Nikolai	Schukoff	(Otello),	Melody	Moore	(Desdé-
mona)	e	Lestern	Lynch	(Iago)	nos	principais	papéis.	

Inspirada	na	tragédia	intemporal	de	William	Shakespeare,		
Otello	é	uma	ópera	de	maturidade	de	Giuseppe	Verdi	e	mais	um	sublime	
exemplo	da	sua	fecunda	colaboração	com	o	libretista	Arrigo	Boito.	
A	Orquestra	Gulbenkian,	dirigida	por	Lawrence	Foster,	tinha	já	gravado	
a	ópera	A	Casa	de	Usher,	de	Gordon	Getty,	para	esta	editora.	O	CD	está	à	
venda	nas	lojas	e	também	na	Fundação	Gulbenkian.

 
Ópera de Verdi com o Coro 
e Orquestra Gulbenkian
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Professor,	ensaísta,	escritor,	crítico	literário	e	cronista,	Eduardo	
Prado	Coelho	foi	uma	figura	singular	que	marcou	a	cultura	portuguesa	ao	
longo	de	décadas.	Era	uma	presença	assídua	no	espaço	público,	onde	se	
envolvia	de	forma	ativa	nos	debates	culturais	e	políticos.	Morreu	em	2007,	
aos	63	anos.

No	dia	6	de	dezembro,	às	18h,	a	Fundação	
Calouste	Gulbenkian	organiza	uma	sessão	de	evocação	
da	memória	de	Eduardo	Prado	Coelho,	por	ocasião	da	
passagem	do	décimo	aniversário	da	sua	morte.	Inti-
tulado	Eduardo,	aqui	e	agora,	este	será	um	encontro	
informal	em	que	várias	personalidades	que	foram	
próximas	do	intelectual	desaparecido	se	sentarão	a	
conversar	sobre	o	seu	legado.	António	Mega	Ferreira,	
Teresa	Villaverde,	João	Pinharanda,	Rui	Vieira	Nery	e	
Guilherme	d’Oliveira	Martins	participam	nesta	sessão,	
que	constitui	uma	oportunidade	para	reafirmar	a	
perenidade	do	exemplo	de	Eduardo	Prado	Coelho	e	
dos	valores	pelos	quais	sempre	lutou.

Nascido	em	Lisboa,	em	1944,	Eduardo	Prado	
Coelho	licenciou-se	em	Filologia	Românica	na	Facul-
dade	de	Letras	da	Universidade	de	Lisboa,	onde	tam-
bém	se	doutorou.	A	sua	carreira	académica	prosse-
guiu	na	Faculdade	de	Ciências	Sociais	e	Humanas	da	
Universidade	Nova	de	Lisboa,	tendo	também	passado	
pelo	Departamento	de	Estudos	Ibéricos	da	Sorbonne,	
em	Paris.	Autor	prolífico,	deixou	uma	vasta	bibliogra-
fia	universitária	e	ensaística.	Desempenhou	vários	
cargos	públicos,	entre	os	quais	o	de	diretor-geral	de	
Ação	Cultural	no	Ministério	da	Cultura	em	1975-76.	
Dirigiu	o	Instituto	Camões	em	Paris	e	foi	comissário	
da	participação	portuguesa	no	Salon	du	Livre/2000,	
ano	em	que	Portugal	foi	o	país-tema	da	grande	feira	
literária	de	Paris.	

 
Eduardo, aqui e agora
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Nesta	ocasião	em	que	se	assinala	a	passagem	
dos	175	anos	sobre	o	nascimento	do	poeta,	filósofo,	
pensador	e	agitador	político	açoriano,	realiza-se	uma	
homenagem	na	qual	participam	Guilherme	d’Oliveira	
Martins,	Eduardo	Lourenço,	Luiz	Fagundes	Duarte	e	
Nuno	Júdice.

Antero	Tarquínio	de	Quental	(1842-1891)	
nasceu	em	Ponta	Delgada,	no	seio	de	uma	família	
ilustre,	descendente	dos	primeiros	povoadores	da	
ilha	de	São	Miguel.	Considerado	um	dos	grandes	
sonetistas	da	literatura	portuguesa,	publicou	a	sua	
primeira	obra,	“Sonetos	de	Antero”,	em	1861.	Formado	
em	Direito	pela	Universidade	de	Coimbra,	fundou	
A	República	–	Jornal	da	Democracia	Portuguesa,	em	1870,	
e,	com	os	protagonistas	da	Geração	de	70	(que	em	Lis-
boa	viriam	a	tomar	o	nome	de	grupo	Cenáculo),	a	que	
pertencia,	como	Eça	de	Queirós,	Oliveira	Martins	e	
Ramalho	Ortigão,	organizou	a	série	de	conferências	
democráticas	do	Casino	Lisbonense,	as	chamadas	
"Conferências	do	Casino",	que	acabaram	proibidas	
após	a	quinta	sessão.

Depois	da	realização	das	jornadas	Antero	Hoje,	na	Biblioteca	e	
Arquivo	Regional	de	Ponta	Delgada,	em	novembro	passado,	a	obra	e	a	vida	
de	Antero	de	Quental	serão	evocadas	na	Fundação	Calouste	Gulbenkian,	
dia	12	de	dezembro,	às	18h30.

josé de almada negreiros, retrato de antero de quental, 1943.
© coleção herdeiros de manoel de oliveira

 
Revisitar a obra  
de Antero de Quental
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Esta	base	de	dados	integra	mais	de	600	documentos,	entre	
desenhos	técnicos,	esquissos,	atas	de	reuniões,	fotografias,	notas	e	
apontamentos.	A	documentação,	pertencente	ao	Arquivo	e	Biblioteca	de	
Arte	da	Fundação	Calouste	Gulbenkian	e	aos	espólios	pessoais	de	Gon-
çalo	Ribeiro	Telles	e	de	António	Viana	Barreto,	abrange	informação	
sobre	este	lugar	desde	o	século	xvii	até	ao	ano	2000.	A	médio	prazo,	será	
também	possível	consultar	uma	versão	inglesa	dos	textos	curatoriais	e	
ferramentas	de	busca,	bem	como	mais	documentação,	nomeadamente	a	
referente	às	intervenções	posteriores	ao	ano	2000.

No	início	dos	anos	60,	os	arquitetos	paisagistas	Gonçalo	
Ribeiro	Telles	e	António	Viana	Barreto	iniciaram	o	intenso	trabalho	de	
conceção	do	que	viria	a	ser	o	Parque	Calouste	Gulbenkian,	inaugurado	
em	1965.	Nenhum	dos	dois	imaginava	a	relevância	que	o	seu	trabalho	
viria	a	ter	mais	tarde.	Os	novos	ideais	que	o	movimento	moderno	advo-
gava	inspiravam	os	arquitetos	a	assumir	um	papel	transformador	na	
qualidade	de	vida	das	pessoas.	Por	outro	lado,	assistia-se,	segundo	
Ribeiro	Telles,	a	um	grande	“drama”	da	intelectualidade	portuguesa	
sobre	o	que	é	um	jardim.

O	novo	“arquivo	digital”	do	Jardim	Gulbenkian	mostra	uma	seleção	
de	documentos	relativa	à	génese	e	desenvolvimento	do	projeto	do	Jardim	
Gulbenkian,	em	gulbenkian.pt/arquivo-digital-jardim/

 
Uma certa ideia de Jardim 
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Este	projeto	veio	romper	claramente	com	as	práticas	da	época.	
Gerou	uma	nova	forma	de	desenhar	o	“jardim”,	baseada	numa	geometria	
subtil,	que	oferece	espaços	e	ambiências	em	vez	de	eixos,	e	onde	a	geo-
grafia	e	a	vegetação	celebram	a	paisagem	portuguesa	–	de	onde	provém	o	
verdadeiro	Jardim	Português.	A	reprodução	de	códigos	da	ecologia	da	
paisagem	portuguesa	patente	na	escolha,	combinação	e	localização	das	
espécies	vegetais,	o	diálogo	entre	a	orla	e	a	clareira,	a	construção	do	
espaço	com	a	luz	mediterrânica	e	o	copado	das	árvores,	criam	situações,	
“micropaisagens”,	que	nos	são	familiares,	não	só	a	nós,	humanos,	como	
à	fauna	silvestre	que	atrai.

Esta	forma	de	trabalhar	o	lugar	a	partir	das	regras	da	paisagem	
é	uma	característica	forte	da	escola	de	arquitetura	paisagista	portuguesa	
com	raízes	na	escola	alemã,	e	que	atinge	neste	jardim	o	auge	da	sua	
expressão.
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Este	ano,	o	DocLisboa	premiou	dois	filmes	portugueses	cuja	realização	teve	o	
apoio	da	Fundação	Calouste	Gulbenkian.	O	filme	Spell	Reel,	de	Filipa	César,	foi	duplamente	
premiado,	com	uma	menção	honrosa	do	júri	da	competição	internacional	e,	da	Fundação	
José	Saramago,	com	o	Prémio	José	Saramago,	transversal	às	Competições	e	Riscos,	para	
Melhor	Filme	falado	maioritariamente	em	português,	galego	ou	crioulo	de	origem	portu-
guesa.	Filipa	César	é	natural	do	Porto	e	vive	em	Berlim.	Artista	e	cineasta	que	trabalha	com	
o	género	documental	e	explora	as	questões	políticas	implícitas	na	produção	de	imagens	em	
movimento,	concorreu	este	ano	com	a	sua	primeira	longa-metragem,	resultado	de	seis	anos	
de	pesquisa	sobre	as	origens	do	cinema	do	Movimento	de	Libertação	Africano	na	Guiné-
-Bissau	como	laboratório	de	resistência	às	epistemologias	dominantes.	

O	filme	Vira	Chudnenko,	de	Inês	Oliveira,	baseado	no	caso	real	de	um	acidente	em	
que	quatro	cães	Rottweiller	vitimaram	mortalmente	uma	imigrante	ucraniana	de	59	anos	
residente	em	Sintra,	saiu	vencedor	da	competição,	conquistando	o	Prémio	NOVA	FCSH/
Íngreme	para	Melhor	Filme	da	Competição	Portuguesa.	Inês	Oliveira	é	mestre	em	Ciências	
da	Comunicação	(Cinema	e	Televisão)	pela	Faculdade	de	Ciências	Sociais	e	Humanas	da	
Universidade	Nova	de	Lisboa	e	frequentou	o	curso	de	Videoarte	do	Programa	de	Criativi-
dade	e	Criação	Artística	da	Fundação	Gulbenkian,	depois	do	bacharelato	na	Escola	Supe-
rior	de	Teatro	e	Cinema	de	Lisboa.

Além	dos	premiados,	estiveram	ainda	presentes	no	DocLisboa	outros	dois	filmes	
apoiados	pela	Fundação	Gulbenkian:	Barulho,	Eclipse	(2017)	de	Ico	Costa,	e	Notas	de	Campo	
(2017)	de	Catarina	Botelho.

spell reel, de filipa césar

 
Premiados no DocLisboa 
receberam apoio da Fundação
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Uma	ampla	seleção	de	publicações	
da	Fundação	Gulbenkian	sobre	vários	temas,	
incluindo	textos	clássicos,	coleções	de	cul-
tura	portuguesa	e	catálogos	de	exposições,	
está	à	venda	na	Festa	dos	Livros,	até	23	de	
dezembro,	a	preços	convidativos.	A	par	das	
edições	pode	encontrar	muitas	peças	inspi-
radas	nas	coleções	do	Museu	Gulbenkian	e	
nas	exposições	temporárias	e	que	podem	
constituir	excelentes	sugestões	de	presentes	
de	Natal.	

Simultaneamente,	realizam-se	
sessões	de	apresentação	dos	livros	mais	
recentes,	com	os	autores	ou	os	responsáveis	
pela	organização	das	edições,	sempre	às	
18h30,	no	foyer	da	Sede.	

Programa: 

4 dezembro
Fénix Renascida
Edição	de	Ivo	Castro,	Enrique	
Rodrigues-Moura	e	Anabela	Leal	
de	Barros
Apresentado	por	Isabel	Almeida

11 dezembro
Educação Superior em Portugal: 
Uma Nova Perspetiva
Apresentado	por	Júlio	Pedrosa	
e	Manuel	Carmelo	Rosa
	
18 dezembro
O Outro Lado do Espelho
Apresentado	por	Maria	Rosa	
Figueiredo	e	Leonor	Nazaré

 
Festa dos Livros 
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por	Márcia	LessaAmbientes 



No	mês	em	que	se	realiza	a	Festa	dos	
Livros,	onde,	até	23	de	dezembro,	podem	
ser	encontradas	as	publicações	da	
Fundação	Gulbenkian	a	preços	mais	
reduzidos,	revela-se	o	lugar	onde	todas	
estas	obras	esperam	a	sua	vez	de	entrar	
nas	livrarias.	



Av.	de	Berna,	45A,	1067-001	Lisboa

GULBENKIAN.PT 


