
2019, um ano 
para celebrar 
Calouste



A Fundação celebra o 150.º aniversário do nascimento 
de Calouste Sarkis Gulbenkian, o bilionário de origem 
arménia a quem devemos a nossa instituição. Ao longo 
do ano, através de diferentes iniciativas, iremos ter a 
oportunidade de conhecer melhor as múltiplas dimensões 
de uma das personalidades mais marcantes do século XX. 

O notável percurso de Calouste Gulbenkian, desde as 
margens do Bósforo, em Istambul, onde nasceu, até às 
margens do Tejo, em Lisboa, onde viveu e acabou por 
morrer, passando por Paris e por Londres, é sem dúvida 
uma das histórias de vida mais surpreendentes de 
cruzamento de culturas e de geografias. 

Homem de negócios, colecionador de arte e filantropo, 
porventura em igual medida, soube fazer como poucos
a síntese entre o Oriente e o Ocidente em todas as suas 
realizações. A Coleção de Arte que reuniu em vida e que 
hoje se encontra no Museu Gulbenkian, para benefício de 
todos, é sem dúvida um dos expoentes da sua capacidade 
inexorável para fazer convergir pontos de vista diferentes. 

Mas o principal legado de Calouste para a humanidade
foi a Fundação, onde trabalhamos diariamente para cumprir 
a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento 
das pessoas nas quatro áreas estatutariamente definidas
no seu testamento: Arte, Ciência, Educação e Beneficência. 

2019, um ano 
para celebrar 
Calouste

ISABEL MOTA
Presidente do Conselho de Administração
da Fundação Calouste Gulbenkian
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24 janeiro

O Homem mais Rico do Mundo.
As Muitas Vidas de Calouste Gulbenkian

A agenda comemorativa do 150.º aniversário do nascimento 
de Calouste Sarkis Gulbenkian começa com o lançamento 
do livro O Homem mais Rico do Mundo. As Muitas Vidas de 
Calouste Gulbenkian, da autoria de Jonathan Conlin e editado 
pela Objectiva. Para escrever esta biografia, o historiador inglês 
mergulhou, durante mais de quatro anos, nos arquivos da 
Fundação, em Lisboa, e em outros dez lugares que marcaram 
a vida de Calouste, onde consultou documentos em francês, 
inglês, arménio, turco, alemão e russo.
Com todo este material, Conlin conseguiu reconstruir o 
percurso deste homem cuja vida atravessou duas Grandes 
Guerras, que foi diplomata, homem de negócios, um 
visionário na área petrolífera, um filantropo, “um arquiteto 
de empreendimentos”, como se definia, que construiu uma 
riquíssima coleção de arte preservada, para a posteridade,
na Fundação Calouste Gulbenkian.

A edição inglesa da biografia Mr. Five per Cent: The Many
Lives of Calouste Gulbenkian, the World’s Richest Man,
editada pela Profile Books, será lançada nas seguintes datas:

SESSÃO DE ABERTURA

Isabel Mota
Presidente da Fundação
Calouste Gulbenkian

Clara Capitão
Diretora executiva da Penguin 
Random House Portugal

APRESENTAÇÃO
DO LIVRO 

Jonathan Conlin, autor

MESA-REDONDA 

Os contextos
otomano e arménio
Edhem Eldem

Petróleo e investimentos
Joost Jonker

A coleção de Arte
David Ekserdjian

Filantropia e o Portugal
da década de 50
José Pedro Castanheira

MODERAÇÃO 

Martin Essayan 

A sessão contará
com a presença do
Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa

L ANÇA MENTO DA B IOGR AFIA

04 05

15 + 16 fevereiro

Collecting: modus operandi, 1900-1950

CONFERÊNCIA

18:00, Auditório 2, Edifício Sede

Sala 1, Edifício Sede

LONDRES

19 + 20 fev
UK Branch, delegação da Fundação em Londres

PARIS

13 mar
Delegação da Fundação em França 

21 fev
Igreja arménia St. Sarkis 

Celebram-se, este ano, cinquenta anos desde que o Museu 
Calouste Gulbenkian e a Biblioteca de Arte abriram as portas 
ao público. A conferência Collecting: modus operandi,
1900-1950 abordará a coleção criada por Calouste Gulbenkian,
que ficou conhecido por procurar "only the best".
A conferência procurará ultrapassar os episódios biográficos 
do colecionador e considerá-lo à luz de um contexto mais 
alargado, com comunicações sobre a maneira como operavam 
os colecionadores, as suas redes de conhecimentos e a relação 
que tinham com as suas coleções, no que diz respeito a 
acessibilidade e preocupações com o futuro. Serão apresentadas 
perspetivas transversais sobre o comportamento dos 
colecionadores e o modo como este ref lete o período
em que viveram, o papel desempenhado pelos museus,
pelos agentes e intermediários e também pelos mercados.

15 fev
09:15 – 17:00

16 fev
09:30 – 18:30

Vista da Galeria de
Pintura do Séc. XIX,
Museu Calouste 
Gulbenkian –
Coleção do Fundador
© FCG / Ricardo
Oliveira Alves



2019, um ano para celebrar CaloustePROGRAMA DE COMEMORAÇÕES

Calouste Sarkis Gulbenkian 
nasceu a 23 de março de
1869 no Império Otomano. 

Ao longo dos seus 86 anos 
de vida, percorreu mundo, 
atravessou duas grandes 
guerras, foi diplomata,
homem de negócios, um 
visionário na área petrolífera, 
filantropo e construtor
de uma riquíssima coleção
de arte.

06 07

23 março DIA DO 150.º ANIVERSÁRIO
DE CALOUSTE SARKIS GULBENKIAN
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ENTREGA DE PRÉMIOS

Quem é Calouste?

Este concurso (com candidaturas abertas entre 3 de janeiro e 24 de 
fevereiro) desafiou jovens com idades entre os 15 e os 25 anos a mostrar, 
através de música (de todos os géneros e estilos), obras de artes visuais 
(desenhos, pinturas, esculturas, instalações, fotografias, arte urbana, 
entre outras formas de expressão visual), texto (ensaios, poemas, crónicas 
ou outro género de texto) ou filme, o espírito visionário de Calouste 
Sarkis Gulbenkian.  A Fundação Calouste Gulbenkian é conhecida 
em todo o mundo mas sobre o homem que a fundou, apesar de ter sido 
detentor de uma das maiores fortunas do mundo, há todo um mundo
por conhecer. O concurso incitava os jovens candidatos a responder,
através destas quatro categorias, à questão “Quem é Calouste?” 

15:00, Grande Auditório, Edifício Sede

Collectif Medz Bazar

CONCERTO

15:00, Grande Auditório, Edifício Sede

A animação da cerimónia de entrega de 
prémios do concurso “Quem é Calouste?” está 
a cargo do Collectif Medz Bazar. Formado em 
2012 e composto por oito músicos de origens 
muitos distintas, o Collectif Medz Bazar 
apresenta-se em palco com arranjos originais 
da música tradicional do Médio Oriente e 
com composições próprias, fruto do trabalho 
conjunto e multicultural dos seus membros. 
Juntando instrumentos como o acordeão, 
o clarinete e o violino e músicas baseadas 
na tradição modal, cruzando instrumentos 
de percussão do Médio Oriente com vozes 
parisienses de várias origens, o Collectif Medz 
Bazar procura inspiração na música folclórica
da Ásia Menor e do Irão, nos ritmos da Trácia, 
na música venezuelana, no hip-hop e bluegrass, 
entre outros géneros musicais. Com este 
Collectif, o palco torna-se um grande Bazar.

Selo comemorativo
dos 150 anos de 
Calouste Gulbenkian

L ANÇA MENTO

17:30, Sala 1, Edifício Sede

Os CTT – Correios de Portugal, em 
colaboração com os serviços de Correio da 
Arménia, lançam um selo comemorativo do 
150.º aniversário de nascimento de Calouste 
Sarkis Gulbenkian, o homem global que 
nasceu em Scutari (atual Uskudar, perto de 
Istambul), numa família arménia, e morreu, 
em 1955, na cidade de Lisboa.

08

23 março
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Calouste: uma vida,
não uma exposição

INAUGUR AÇÃO

19:30, Galeria do Piso Inferior, Edifício Sede

23 março
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Perante o desafio de construir uma exposição 
sobre Calouste Gulbenkian, o curador foi 
invadido por uma série de questões: Como expor 
uma vida, a sua vida? Como transformar uma 
biografia numa exposição? Perante as dúvidas, 
começaram a surgir respostas. Nesta exposição 
comemorativa, o espectador terá de pegar nos 
vestígios que Gulbenkian deixou para assumir 
um papel ativo na construção dessa vida, num 
caminho que se fará da frente para trás, do mais 
próximo para o mais antigo – uma linha, como 
que um labirinto que percorre o mundo que 
separa Lisboa de Istambul e terá uma narrativa 
com as suas histórias, as suas suspensões e, 
também,  as suas falhas. Um percurso pela 
história do que foi Calouste e do que deixou
para as gerações seguintes.
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CONCERTO 

Coro e Orquestra
Gulbenkian

Na cerimónia comemorativa 
dos 150 anos do nascimento de 
Calouste Sarkis Gulbenkian serão 
anunciados os vencedores do 
concurso “Quem é Calouste?”, 
falar-se-á do que significa, hoje,
a “Cidadania Global” e recordar-
-se-á a figura que deu nome
à Fundação. A cerimónia termina 
com um concerto do Coro
e Orquestra Gulbenkian.

Para o concerto do dia de aniversário, o Coro 
e a Orquestra Gulbenkian, acompanhados por 
alguns membros da Orquestra Geração e pelas 
vozes de Carla Caramujo (soprano), Cátia Moreso
(meio-soprano), Marco Alves dos Santos (tenor)
e Luís Rodrigues (baixo), sobem ao palco para 
interpretar Beethoven e Dvorák, sob a direção
do maestro Nuno Coelho.

18:00, Grande Auditório,
Edifício Sede

CERIMÓNIA

Antonín Dvorák 
Sinfonia n.º 9, em Mi menor, op. 95,
“Do Novo Mundo”: 3.º e 4.º andamentos

Ludwig van Beethoven 
Sinfonia n.º 9 em Ré menor, op. 125, “Coral”: 
4.º andamento

ˇ

24 Mar
— 31 Dec

CURADORIA

Paulo Pires do Vale

À CONVERSA COM…

Paulo Pires do Vale, Curador
29 mar às 17:00; 4 mai e 21 set às 16:00

Razmik Panossian, Diretor Comunidades 
Arménias da Fundação Gulbenkian
18 jul às 17:00; 20 set às 16:00 
(em Inglês, sem tradução)

VISITAS ORIENTADAS
PARA O PÚBLICO EM GERAL

30 mar, 6 abr, 11 e 25 mai e 6 jul às 15:00
12 abr, 7 e 28 jun e 6 set às 16:00

VISITAS ORIENTADAS
PARA ESCOLAS E GRUPOS

Nos dias úteis, exceto terças-feiras,
às 10:10 e às 17:30, mediante marcação

ˇ
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05 abril

Requiem de Mansurian, 
pelo Coro e Orquestra Gulbenkian

CONCERTO

Este concerto apresenta uma das mais espantosas obras 
de Tigran Mansurian.  Considerado o mais importante 
compositor da Arménia contemporânea, Mansurian 
compôs um Requiem em memória das vítimas do 
genocídio arménio, ocorrido no Império Otomano 
entre 1915 e 1917, altura em que Calouste Gulbenkian 
se instala definitivamente na Europa. A peça tornou-se 
um dos marcos fundamentais na sua obra, tendo sido 
descrita pelo Los Angeles Times como música “em que 
a profunda dor cultural é apaziguada através de uma 
tranquilidade inquietante e de uma beleza devastadora”.

Coro e Orquestra 
Gulbenkian
Tõnu Kaljuste Maestro 

Arvo Pärt 
O Lamento de Adão

Tigran Mansurian 
Requiem

06 abril

CONVERSA

CONCERTO

Tigran Mansurian

Dellalian Trio
e Lisbon Chamber 
Ensemble

Arménio nascido em Beirute, Líbano, 
Tigran Mansurian é reconhecido como um 
dos precursores da música contemporânea 
na antiga URSS e o primeiro a introduzir 
técnicas modernas de composição na 
Arménia soviética, onde vive desde 1947. 
Compositor de obras para orquestra, 
música de câmara, coral e vocal, a sua música 
percorreu mundo. A conversa com Miguel 
Sobral Cid, diretor-adjunto do Serviço de 
Música da Fundação, terá tradução simultânea.

O quarteto de cordas Lisbon Chamber 
Ensemble, constituído por músicos da 
Orquestra Gulbenkian e acompanhado
pela clarinetista Esther Georgie, membro
da mesma Orquestra, junta-se ao Trio 
Dellalian para tocar algumas peças de
música de câmara de Tigran Mansurian.
Recorde-se que Tigran Mansurian,
que compôs, ao longo da vida, obras para 
orquestra, música de câmara, coral e vocal,
é considerado o mais importante compositor
da Arménia contemporânea. 

17:00, Auditório 2, Edifício Sede

16:00, Auditório 3, Edifício Sede

Dellalian Trio
Nariné Dellalian Violino 
Levon Mouradian Violoncelo
Marina Dellalyan Piano

Com Esther Georgie Clarinete

Lisbon Chamber Ensemble
Bin Chao Violino
Jorge Teixeira Violino
Lu Zheng Viola
Varoujan Bartikian Violoncelo

Tigran Mansurian
String Quartet nº. 1
Testament for string quartet
Agnus Dei
Five Bagatelles

13

Tigran Mansurian © Svetlana Nersesyan

21:00, Igreja de S. Roque, Lisboa
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29 + 30 junho

O homem das mil moradas 

TEATRO PAR A AS FA MÍL IAS

Dirigida aos mais novos em grupos escolares 
ou em família, O homem das mil moradas é um 
evento teatral que descobre o percurso de vida
de Calouste Gulbenkian e algumas das peripécias 
da constituição da sua Coleção de arte. Através
da evocação de peças emblemáticas desta Coleção,
a ação dramática versa sobre episódios memoráveis 
da vida do Fundador, entre as residências em 
Constantinopla, Londres, Paris e Lisboa, as viagens 
ao Egito, à Palestina, à Síria e a outros destinos,
na pulsação dos grandes acontecimentos da 
História do século XX e ao sabor da diversidade de 
culturas entre Oriente e Ocidente. Uma narrativa 
pela voz de uma personagem transversal, com 
recurso a diferentes objetos e dispositivos cénicos, 
que decorre nas galerias da Coleção do Fundador.

PESQUISA, CONCEÇÃO
E ENCENAÇÃO 

Madalena Marques
Susana Pires

INTERPRETAÇÃO

Leonor Cabral

PRODUÇÃO EXECUTIVA 

Associação Cultural
Casa Invisível

Dirigida a famílias e escolas com crianças 
dos 5 aos 10 anos, esta atividade repete-se
a 6 e 7 de jul, 20 e 27 de out (para famílias) 
e a 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30 e 31 de out 
(para escolas – requer marcação).

14

12 julho — 07 outubro

O Gosto pela Arte Islâmica
Dos finais do Império Otomano à Era do Petróleo

Trata-se de uma mostra comemorativa que 
procura compreender o fascínio de Calouste 
Gulbenkian pelo orientalismo. Oriundo de uma 
família arménia, Calouste Sarkis Gulbenkian 
nasceu no Império Otomano, foi educado na 
Europa e conviveu, ao longo da vida, com todo
o tipo de culturas, do Oriente ao Ocidente,
tendo o Médio Oriente ocupado um lugar central 
no seu percurso profissional. O Gosto pela Arte 
Islâmica analisa o núcleo da coleção proveniente 
desta região, não só através da história da sua
vida, mas também à luz da situação geopolítica
da altura: o declínio do Império Otomano,
o colonialismo e as duas Guerras Mundiais.

EXPOSIÇÃO

CURADORIA

Jessica Hallett

10:30 + 11:40, Museu Gulbenkian Coleção do Fundador

Galeria Principal, Edifício Sede
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À CONVERSA COM…

Jessica Hallett, Curadora
12 jul às 17:00 e 20 jul às 16:00 

Jessica Hallett e convidados (a anunciar)
20 set às 17:00 e 28 set às 16:00

VISITAS ORIENTADAS
PARA O PÚBLICO EM GERAL

13 e 27 jul, 31 ago e 7, 14 e 21 set, às 15:00

VISITAS ORIENTADAS
PARA ESCOLAS E GRUPOS

Dias úteis, exceto terças-feiras,
às 10:10 e às 17:30, mediante marcação
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19 julho

Dia Calouste Gulbenkian

Comemoração do Dia Calouste 
Gulbenkian, que inclui
a cerimónia de entrega do
Prémio Calouste Gulbenkian
e dos Prémios Gulbenkian
Coesão e Integração Social, 
Conhecimento e Sustentabilidade.

A entrega de prémios será seguida
de um concerto com as orquestras 
Gulbenkian e Geração.
  

A Educação do Delfim.
Cartas de Calouste Gulbenkian a seu Neto 

L ANÇA MENTO DO L IVRO

Os Arquivos Gulbenkian guardam uma extensa série de 
correspondência pessoal trocada entre Calouste Gulbenkian 
e o neto, Mikaël Essayan, durante a II Guerra. A família 
encontrava-se então dispersa: Calouste em Lisboa, Mikaël 
em Inglaterra (a estudar em Harrow) e os pais retidos em 
Paris. Durante este período, Calouste assume, como desígnio 
pessoal, as rédeas da educação do neto, que considera o seu 
delfim. Estas cartas acabam por revelar o lado mais pessoal 
de Calouste Gulbenkian, os seus pensamentos, valores 
e princípios, e constituem uma das raras fontes que nos 
permitem vislumbrar a sua personalidade e a sua mentalidade. 
Uma seleção destas cartas (a maior parte das quais escrita
em francês) será publicada num pequeno volume.

16 17
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17:00, Auditório 2, Edifício Sede

18:00, Grande Auditório, Edifício Sede
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05 setembro

CONFERÊNCIA CONCERTO CONCERTO

CONCERTO

A comemoração dos 150 anos do nascimento de Calouste 
Gulbenkian será também um momento de reflexão sobre
a filantropia e o posicionamento da Fundação, criada há 63 
anos, num futuro em constante mudança. Neste contexto, 
foram convidados os principais filantropos da Europa e dos 
Estados Unidos da América para que, em Lisboa, possam 
discutir as últimas tendências do mundo da filantropia.
Nesta conferência, os participantes poderão ainda abordar 
temas como a visão holística de problemas sociais à escala 
local e global; a mudança de paradigma na beneficência – 
deixando para trás a ajuda aos necessitados e passando a 
investir nas comunidades, como forma de apoiar a melhoria 
da equidade social; a questão da gestão de parcerias ou da 
avaliação do impacto, entre outras matérias.

As Novas Tendências da Filantropia

COMISSÁRIO

Rien Van Gendt

18 19

21 setembro

Lusine
Grigoryan

Tigran
Hamasyan 

19:00, Grande Auditório, Edifício Sede 21:30, Grande Auditório, Edifício Sede

A pianista arménia, de renome 
internacional, Lusine Grigoryan traz
à Fundação a música do seu conterrâneo
que foi padre, musicólogo, cantor 
e compositor, que ficou conhecido, 
simplesmente, por Komitas.

O jovem pianista e compositor Tigran 
Hamasyan, nascido na Arménia, tem sido 
apontado como um dos mais destacados 
pianistas da área jazz-meets-rock da sua 
geração, tocando desde aficionados do jazz 
mais aventureiro aos apreciados de heavy 
metal. Em Lisboa, senta-se ao piano para tocar 
a sua música, acompanhado das sonoridades 
de Norayr Kardashian (duduk, blul, zourna, 
pku, percussão) e do Coro Gulbenkian.

Gurdjieff Ensemble
& Hewar

O conjunto musical arménio criado 
em homenagem ao filósofo, escritor e 
compositor Georges I Gurdjieff e o jazz 
de fusão (que junta jazz, scat, música 
tradicional árabe e clássica) do grupo sírio 
Hewar encontram-se em Lisboa com um 
programa de música do Cáucaso.

18 novembro

09:00, Auditório 2, Edifício Sede

20:00, Grande Auditório, Edifício Sede
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Tigran Hamasyan © Márcia Lessa
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Edifício Sede
Museu Calouste Gulbenkian

L ANÇA MENTO —  20 nov

CONFERÊNCIA —  20 nov  

Livro de fotografias 
sobre os Edifícios e
o Jardim Gulbenkian

Edifícios Gulbenkian

O fotógrafo português André Cepeda,
que ao longo dos anos já expôs um pouco 
por todo o mundo – do Museu do Chiado 
(MNAC) à Faulconer Gallery, no Iowa, 
passando pela Delegação da Fundação 
Calouste Gulbenkian em França –, apontou 
o olhar e a sua câmara fotográfica para os 
Edifícios e o Jardim Gulbenkian. O resultado 
será publicado em livro pela Fundação 
Calouste Gulbenkian, propondo um trabalho 
aprofundado sobre a arquitetura do edifício,
a sua relação com o jardim e a cidade.

Um dia dedicado ao debate sobre a 
arquitetura e a inserção dos edifícios 
Gulbenkian na cidade de Lisboa.

AUTORIA

André Cepeda

COMISSÁRIO

Gonçalo Byrne

novembro

EXPOSIÇÃO

Art on Display

Como forma de marcar o 50.º aniversário
do Museu Calouste Gulbenkian, a exposição 
Art on Display vem recordar a museografia do 
museu, inspirada no design italiano de nomes 
como Franco Albini e Carlo Scarpa, e recriar 
os diversos modos de olhar e de conviver com
a arte (como algumas soluções mais lúdicas
e imersivas, nomeadamente de Aldo van
Eyck e os Smithsons) usados naquela época.
Criando um ambiente físico no qual os 
visitantes podem experienciar estas diversas 
formas de vivenciar a arte, a exposição será 
acompanhada por fotografias de arquivo e 
desenhos de pesquisa que revelam exemplos 
das soluções de exposição que podem ser 
encontradas no museu. Projeto associado da 
Trienal de Arquitetura de Lisboa 2019, esta 
exposição será apresentada no Het Nieuwe 
Instituut, em Roterdão, em abril de 2020.

CURADORIA

Penelope Curtis
e Dirk van den Heuvel

PARCERIA

Jaap Bakema Study Centre 
e Het Nieuwe Instituut, 
Roterdão

08 nov 2019
— 02 mar 2020
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50.º ANIVERSÁRIO

Vista sobre a fachada principal do Edifício Sede e
fachada lateral do Museu © Arquivos Gulbenkian / Mário Novais

Galeria Principal, Edifício Sede
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Agenda

24 jan
Lançamento, em Lisboa, do livro O Homem mais Rico do Mundo:
As Muitas Vidas de Calouste Gulbenkian, de Jonathan Conlin
editado pela Objectiva. 

15 + 16 fev
Conferência internacional sobre coleccionismo: Collecting:
modus operandi, 1900-1950.

19, 20 + 21 fev
Lançamento, em Londres, da edição inglesa da biografia Mr. Five
per Cent: The Many Lives of Calouste Gulbenkian, the World’s Richest 
Man, editada pela Profile Books. 

13 mar
Lançamento, em Paris, da biografia Mr. Five per Cent: The Many
Lives of Calouste Gulbenkian, the World’s Richest Man.

23 mar
Dia do 150.º aniversário
de Calouste Sarkis Gulbenkian.

Entrega de prémios aos vencedores do concurso “Quem é Calouste?”.
Concerto dos Collective Medz Bazar.
Emissão de um selo em honra de Calouste Gulbenkian.
Cerimónia do nascimento de Calouste Sarkis Gulbenkian,
com a presença do Coro e Orquestra Gulbenkian. 
Inauguração da exposição Calouste: uma vida, não uma exposição.

05 abr
Requiem de Mansurian, pelo Coro e Orquestra Gulbenkian. 

06 abr
Conversa entre Tigran Mansurian e Miguel Sobral Cid
sobre música arménia.
Concerto de Dellalian Trio e Lisbon Chamber Ensemble.

04

05

04

04

12

13

06 — 11

Pág.
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14

14

18

15

14

16 + 17

21

19

23

29 + 30 jun / 6 + 7 jul
Atividade para famílias O homem das mil moradas.

12 jul
Abertura da exposição O Gosto pela Arte Islâmica.

19 jul
Comemoração do Dia Calouste Gulbenkian.

Cerimónia de entrega dos Prémios Calouste Gulbenkian,
Gulbenkian Coesão e Integração Social, Gulbenkian Conhecimento
e Gulbenkian Sustentabilidade.
Concerto com as orquestras Gulbenkian e Geração.
Lançamento do livro A Educação do Delfim. Cartas de Calouste 
Gulbenkian a seu Neto.

05 set
Conferência internacional sobre as Novas Tendências da Filantropia.

21 set
Concerto Gurdjieff Ensemble (Arménia) & Hewar (Síria).
Concerto de Lusine Grigoryan.

18, 21, 23, 24, 25, 28, 30 + 31 out
Atividade para escolas O homem das mil moradas.

20 + 27 out
Atividade para famílias O homem das mil moradas.

08 nov
Abertura da exposição Art on Display.

18 nov
Concerto de Tigran Hamasyan.

20 nov
Lançamento do livro de fotografias de André Cepeda.
Conferência sobre os Edifícios Gulbenkian. 
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Homem
de negócios, 
colecionador
de arte e 
filantropo.


