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Mensagem do Presidente

Com a versão abreviada do Relatório e Contas, iniciada em 2013, a Fundação Calouste 
Gulbenkian pretende prosseguir uma forma mais eficaz de comunicar os projetos e ini-
ciativas que desenvolve ou apoia em cada ano. A prestação de contas à sociedade sempre 
constituiu um valor fundamental da nossa forma de intervir. É cada vez mais necessária 
uma comunicação focada, que demonstre mais facilmente o impacto das atividades da Fun-
dação na sociedade, assegurando uma maior proximidade com os nossos beneficiários, 
que pretendemos se sintam mais envolvidos nas propostas e projetos que promovemos. 

Um sentido condutor de tudo o que a Fundação faz consiste em diminuir as desigualdades 
e contribuir para uma sociedade mais sustentável. Uma circunstância que marcou a Funda-
ção no último ano foi o grande interesse do público, e em especial do público mais jovem,  
que encheu os nossos auditórios e as zonas envolventes para assistir às conferências 
de Thomas Piketty e Joseph Stiglitz sobre a desigualdade. Esta é uma das nossas funções 
– proporcionar a possibilidade de assistir a lições de grandes pensadores contemporâneos 
que estão a influenciar a agenda mundial, aproximando a nossa sociedade dos diagnósticos 
e das propostas que estão em discussão. 

Uma tendência que irá marcar a ação da Fundação passará pela maior articulação das ati-
vidades culturais com os projetos que apoiamos nas restantes áreas, também confirmando 
o seu impacto social. 

A Fundação decidiu integrar o projeto Vision Europe, uma rede de Fundações e think 
tanks que se propõe analisar as grandes questões que enfrenta a União Europeia. Em 2015, 
foi desenvolvido um trabalho aprofundado sobre a temática das ameaças ao Estado Social. 
Os estudos e debates realizados permitiram elaborar recomendações de políticas inova-
doras, com o intuito de garantir a sustentabilidade a longo prazo dos sistemas nacionais 
de proteção social.

Espero que os projetos e iniciativas que decidimos realçar neste relatório suscitem um 
interesse mais alargado pelas atividades da Fundação, renovando o convite permanente 
para que nos visitem e nos acompanhem.
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14 MILHÕES DE EUROS EM

Atividades 
Educativas 
e Científicas

123 NOVOS TÍTULOS PUBLICADOS 
> 85 MIL LIVROS IMPRESSOS

370 MIL PESSOAS VISITARAM 
OS MUSEUS E 30 EXPOSIÇÕES 
TEMPORÁRIAS 

160 MIL PESSOAS ASSISTIRAM 
A 279 CONCERTOS, SESSÕES 
DE CINEMA E OUTROS 
ESPETÁCULOS

65 MIL PARTICIPANTES 
EM 3 MIL ATIVIDADES EDUCATIVAS 

30 MIL PESSOAS 
ASSISTIRAM A MAIS 
DE 200 COLÓQUIOS, 
CONFERÊNCIAS 
E SEMINÁRIOS

15 MILHÕES DE EUROS EM

Bolsas, 
Subsídios 
e Prémios

627 SUBSÍDIOS E 1151 BOLSAS 
ATRIBUÍDOS PELOS SERVIÇOS 
E PROGRAMAS 

14 MILHÕES DE EUROS EM

Atividades 
Culturais

1,7 
MILHÕES
de visitantes 
online

2400 
MILHÕES 
DE EUROS
em 
Recursos 
Próprios

Prémios 
Anuais



DUAS MIL PESSOAS ASSISTIRAM 
À CONFERÊNCIA DE JOSEPH STIGLITZ 
SOBRE A DESIGUALDADE NUM MUNDO 
GLOBALIZADO. A CONFERÊNCIA 
DO NOBEL DA ECONOMIA FOI TAMBÉM 
UMA DAS MAIS VISTAS ONLINE 
(C. 2500 VISUALIZAÇÕES).

A Fundação

A Fundação Calouste Gulbenkian 
é uma instituição portuguesa 
de direito privado e utilidade 
pública geral, cujos fins estatutá-
rios são a Arte, a Beneficência, 
a Ciência e a Educação. Criada 
por disposição testamentária 
de Calouste Sarkis Gulbenkian, 
cidadão britânico de ascendência 
arménia, os seus estatutos foram 
aprovados pelo Estado Português 
a 18 de julho de 1956.

A Fundação Calouste Gulbenkian é uma das mais im-
portantes fundações europeias, desenvolvendo uma 
vasta atividade em Portugal e no estrangeiro, através 
de projetos próprios ou em parceria com outras enti-
dades, bem como através da atribuição de subsídios, 
bolsas e prémios. 

Na sua Sede, em Lisboa, a Fundação dispõe de um Mu-
seu com duas Coleções – a Coleção do Fundador e a 
Coleção Moderna – e de uma Biblioteca de Arte, bem 
como de uma Orquestra residente e de um Coro, que 
atuam ao longo do ano no âmbito de uma temporada 
de música internacional.

A Fundação assume-se como um espaço de fruição 
cultural e educativa, no qual pessoas de todas as faixas 
etárias podem beneficiar das atividades programadas 
ou, simplesmente, usufruir do Jardim, que é frequen-
tado diariamente por centenas de pessoas. A Fundação 
tem ainda um instituto científico, em Oeiras, e duas 
delegações no estrangeiro, uma em Paris e outra em 
Londres, cidades onde Calouste Gulbenkian viveu.
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Atividades

A Fundação Calouste Gulbenkian proporciona ao  
público um extenso programa de atividades culturais 
e educativas para crianças e adultos. Ao longo dos anos, 
a Fundação tem-se afirmado igualmente como um lu-
gar de debate e reflexão, contribuindo assim para a pro-
dução e divulgação de conhecimento nas diferentes 
áreas em que atua e para uma sociedade mais esclare-
cida sobre as grandes questões do nosso tempo. A este 
nível, promove conferências internacionais, colóquios 
e cursos, desenvolve uma criteriosa atividade editorial 
e mantém um relevante trabalho de investigação cien-
tífica, sobretudo através do Instituto Gulbenkian 
de Ciência, em Oeiras, reconhecido como instituição 
científica de excelência.

A Biblioteca de Arte é considerada como a mais com-
pleta e importante do país na sua área. Trata-se de uma 
biblioteca especializada e de investigação, especial-
mente vocacionada para servir públicos com atividades 
artísticas, críticas, didáticas ou académicas, principal-
mente interessados nos domínios das artes visuais 
e da arquitetura.

A Orquestra e o Coro Gulbenkian estão no centro 
da temporada anual Gulbenkian Música, ao lado de 
grandes nomes da música erudita internacional que 
passam pelo palco do Grande Auditório. Um festival 
de jazz no verão, cinema e outros espetáculos fazem 
também parte da programação regular da Fundação.

A Fundação promove regularmente exposições tem-
porárias, em diálogo com as coleções permanentes 
(a Coleção do Fundador e a Coleção Moderna) do seu 
museu, o Museu Calouste Gulbenkian, ou integradas 
em outras iniciativas.

A Coleção de Arte do Fundador, Calouste Sarkis 
Gulbenkian, expõe nas suas galerias um conjunto 
de cerca de mil peças divididas pelos núcleos de Arte 
Egípcia, Greco-Romana, Arte da Mesopotâmia, 
do  Oriente Islâmico, Arte Arménia e do Extremo 
Oriente. Na Arte do Ocidente, é possível conhecer me-
lhor importantes obras de Pintura, Escultura, Artes 
Decorativas e Arte do Livro. 

A Coleção Moderna, a maior e mais completa coleção 
de arte portuguesa do século xx, está localizada no Cen-
tro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, que dis-
põe também de um importante núcleo de arte britânica 
e de arte arménia. Para além das exposições que orga-
niza, cumpre a sua missão primordial de divulgação 
da arte através do empréstimo de obras para exposições 
temporárias nacionais e internacionais.
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ANFITEATRO AO AR LIVRE, O ESPAÇO 
HABITUAL DO FESTIVAL JAZZ EM AGOSTO 
HÁ MAIS DE 30 ANOS.



A desigualdade vista 
por Thomas Piketty 
e Joseph Stiglitz
Gabinete do Presidente

Em 2015, foram promovidas duas conferências sobre 
a temática da desigualdade, uma com Thomas Piketty 

(27 de abril) e outra com Joseph 
Stiglitz (1 de dezembro), que 
esgotaram o Grande Auditório 
da Fundação e todos os restantes 
espaços da Zona de Congressos. 

O aumento da desigualdade, apesar de ser sentido 
pelos diversos países em diferentes tempos e amplitu-
des, é um fenómeno que se tem verificado, nas últimas 
décadas, em todo o mundo desenvolvido. A discussão 
sobre os possíveis efeitos desta evolução está, por isso, 
no centro das atenções, e a Fundação decidiu convidar 
dois dos principais académicos que se têm dedicado ao 
estudo desta questão para partilharem a sua visão com 
os nossos públicos. As duas conferências podem ser 
visualizadas no nosso canal HTTPS://LIVESTREAM.COM/FCGLIVE.

Projeto Capital Natural 
Azul – e uma gestão 
empresarial sustentável
Iniciativa Gulbenkian Oceanos

Este projeto tem como objetivo acrescentar valor ao 
tecido empresarial, de forma sustentável e inovadora, 
assegurando a melhoria da gestão e utilização dos seus 
recursos marinhos. 

A primeira fase foi dedicada ao desenvolvimento 
de atividades de consciencialização sobre a importân-
cia de reconhecer o valor económico do capital natural 
azul. Neste contexto, destaca-se a publicação do estudo 
Capital Natural Azul – e uma gestão empresarial susten-
tável, onde se apresentaram as vantagens competitivas 
de uma gestão sustentável do capital natural azul e uma 
estratégia de ação assente na valoração económica dos 
recursos marinhos. 

Como suporte a este estudo, foi desenvolvido o ques-
tionário “Capital Natural Azul 2015”, enviado aos 
stakeholders da Economia do Mar e do qual se obteve 
a resposta de 201 empresas de oito setores de atividade 
económica. Para além de um instrumento de avaliação, 
este questionário foi também uma fonte de sensibilização 

para a importância do tema: sa-
liente-se que 54% das empresas 
conheciam o conceito “capital 
natural” antes de começarem 
a responder ao questionário; no 
final do seu preenchimento, 80% 
acabaram por considerar “muito 
urgente” ou “urgente” proteger/ 
/manter o capital natural azul. 

Por último, foi lançada uma 
plataforma online com o obje-
tivo de estabelecer uma ponte 
entre esta e as próximas fases 
e acelerar o processo de adoção 
de uma gestão sustentável do ca-
pital natural azul.

Conferência 
de Thomas Piketty, 
O Capital no Século 
XXI, 27 de abril 
de 2015
© Márcia Lessa

4 MIL
espectadores

Dar a conhecer 
o Colecionador 
e a sua Coleção
Museu Calouste Gulbenkian

Em 2015, a atenção do Museu 
focou-se na figura do Colecio-
nador e no aprofundar do co-
nhecimento sobre as obras de 
arte por ele reunidas, com desta-
que para alguns núcleos menos 
estudados da Coleção, através 
de um conjunto de publicações 
e exposições temporárias. 

Entre as publicações dadas 
à estampa no decorrer do ano, 
conta-se o catálogo dos Marfins 
Góticos, resultado do estudo da 
investigadora Sarah Guérin. Ou-
tro sector que mereceu atenção 
em 2015 foi o da Arte da Meso-
potâmia, na ordem do dia devido 
à destruição de que foram alvo 
monumentos ancestrais no atual 
Iraque, através da publicação das 
Atas do Colóquio que lhe foi dedicado, organizado pelo 
Museu em 2013 e ponto de partida para o futuro catálogo 
científico da Coleção. 

O diálogo entre obras das coleções do Museu e do 
Centro de Arte Moderna – a iniciativa Meeting Point 
– teve a sua segunda edição, com a natureza-morta 
como tema, convocando obras de Henri Fantin-Latour 
e Manuel Botelho.

A já habitual iniciativa Obra em Foco teve, em 2015, 
uma nova apresentação, dedicada a D. Quixote, de Cer-
vantes, assinalando o aniversário da primeira edição. 

Por fim, uma referência à exposição Calouste S. Gul-
benkian e o Gosto Inglês, que surgiu em complemento da 
exposição Wentworth-Fitzwilliam: Uma Coleção Inglesa. 
Apresentando maioritariamente obras provenientes das 
reservas, propôs uma reflexão sobre a génese da Coleção 
e as relações privilegiadas que Gulbenkian manteve 
com o Reino Unido. 

Revitalização 
da língua arménia 
ocidental
Serviço das Comunidades Arménias

O Serviço das Comunidades Arménias (sca) aprofundou, 
ao longo de 2015, o seu trabalho sobre a revitalização 
da língua arménia ocidental através de uma série de ini-
ciativas de relevo. Foi feito um investimento suplementar 
na sistematização da assistência às escolas arménias 
da diáspora, começando pelo Líbano, onde foi consti-
tuído um grupo de trabalho para apoiar a autoavaliação 
das escolas. Esta autoavaliação sistemática é o primeiro 
passo na determinação das necessidades pedagógicas. 
Foram ainda criadas task forces semelhantes na Turquia 
e em França, sempre em linha com o objetivo de, a longo 
prazo, melhorar o ensino da língua arménia ocidental. 

Em setembro, o sca financiou e coorganizou, com 
o inalco (Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales), uma grande conferência internacional em 
Paris, intitulada “Inovação na Educação: Desafios no 
ensino do arménio ocidental no século xxi”, que reuniu, 
pela primeira vez, especialistas e educadores progres-
sistas de todo o mundo para planear e implementar 
mudanças necessárias no ensino da língua arménia 
na diáspora. 

Calouste S. Gulbenkian 
e o Gosto Inglês, Museu 
Calouste Gulbenkian, 
27 de novembro 
de 2015 a 28 de março 
de 2016
© Carlos Azevedo
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Reafirmando a convicção de que a tecnologia moderna 
pode ter um papel determinante na aquisição da lin-
guagem, foi ainda organizada uma reunião de peritos 
em Yerevan, Arménia, em parceria com o Centro Tumo 
para as Tecnologias Criativas, para dar início a progra-
mas que diminuam o fosso entre o arménio ocidental 
e as tecnologias de informação. 

Estágio Gulbenkian 
para Orquestra 
Serviço de Música

O Estágio Gulbenkian para Orquestra (ego) conheceu, 
em 2015, o seu ano mais intenso desde a sua criação. Sob 
a direção artística de Joana Carneiro, cerca de 90 jovens 
instrumentistas prepararam obras-chave do repertório 
sinfónico sob a orientação de tutores especializados 
e de maestros com grande experiência neste domínio, 
culminando com uma digressão, entre 24 e 28 de julho, 
por várias localidades do país. Ainda neste quadro, 
o jovem compositor Nuno da Rocha, a quem o Serviço 
de Música encomendara uma criação musical, reali-
zou um curto workshop para experimentar com aquele 
efetivo orquestral algumas das suas opções de escrita. 
A obra em questão, Restart, foi estreada a 8 e 9 de outubro 
de 2015, conjuntamente com os participantes do ego, 
que interpretaram ainda, lado a lado com aquele agru-
pamento, o restante programa do concerto – A Sagração 
da Primavera, de Igor Stravinsky, e a Rapsódia sobre 
um Tema de Paganini, de Sergei Rachmaninov, com 
o pianista Conrad Tao como solista. 

359 
CANDIDATURAS
20 SEMIFINALISTAS 

10 FINALISTAS

Em setembro, alguns dos participantes do ego foram 
também convidados a integrar uma masterclass de mú-
sica de câmara no quadro do Festival Cantabile, orga-
nizado pelo Goethe Institut de Lisboa, realizando neste 
âmbito um recital que teve lugar naquela instituição. 

Este projeto promove a experiência orquestral de eleva-
do nível técnico-artístico entre a comunidade de jovens 
instrumentistas portugueses ou residentes em Portugal 
e facilita a transição entre a fase final da vida académica 
e a sua entrada no mundo das orquestras profissionais.

Dá Voz à Letra
Programa Gulbenkian de Língua
e Cultura Portuguesas

O concurso Dá Voz à Letra teve como objetivo principal 
encontrar o melhor leitor em voz alta, dentro do universo 
de alunos das escolas secundárias dos ensinos público 
e privado da Área Metropolitana de Lisboa, com idades 
entre os 13 e os 17 anos. 

O propósito do concurso foi reativar nos adolescentes 
o prazer da leitura, conjugando as componentes lúdicas, 
sociais e competitivas, bem como enaltecer a prática 
da leitura em voz alta, incentivando os concorrentes 
a demonstrarem entusiasmo, criatividade, originalidade 
e conhecimentos.

Para concorrer, os candidatos enviaram pequenos 
vídeos de, no máximo, 3 minutos, onde cada um teria 
de estar a ler um texto por si escolhido. 

A primeira fase de seleção consistiu na escolha de 20 
semifinalistas, de entre as candidaturas recebidas; a se-
gunda, no apuramento dos 10 finalistas que participaram 
no espetáculo final, onde, por fim, foram encontrados 
os 3 melhores leitores em voz alta.

O espetáculo, que teve lugar na escadaria do hall 
dos Congressos da Sede da Fundação, no dia 7 de feverei-
ro, teve encenação de Carlos Pimenta, escolha de textos 
de Helena Vasconcelos (a quem pertence a ideia original 
do concurso) e oralidade de Teresa Lima. 

O júri, constituído pela apresentadora Catarina Furta-
do, pelo ator Albano Jerónimo e pelo escritor David Ma-
chado, escolheu como vencedores António Gonçalves, 
Maria Adelaide Casquinha e Daniel Joaquim.

Ensaio do concerto 
do Estágio Gulbenkian 
para Orquestra, 
com a maestrina 
Joana Carneiro, 
julho de 2015. 
© Márcia Lessa

Final da primeira 
edição do concurso 
Dá Voz à Letra, 
7 de fevereiro de 2015.
© Márcia Lessa
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Neurónios antiobesidade 
Instituto Gulbenkian de Ciência

A prevalência da 
obesidade já atin-
giu níveis epidémi-
cos nas sociedades 
ocidentalizadas. No 
entanto, não existem 
terapias farmacoló-
gicas seguras para 
esta doença. Agora, 
o jovem Laborató-
rio de Obesidade 

do Instituto Gulbenkian de Ciên-
cia, liderado por Ana Domingos, 
descobriu um novo tipo de neu-
rónios que podem vir a servir 
como alvo terapêutico de me-
dicamentos contra a obesidade.

O peso corporal é controlado pela hormona leptina, 
que é secretada pelo tecido adiposo em quantidades 
proporcionais ao tamanho deste. Esta hormona informa 
o cérebro sobre os níveis de gordura no corpo, atuan-
do como um sinal que mantém o peso numa margem 
de variação muito pequena. Níveis baixos de leptina 
aumentam a fome e baixam o metabolismo basal e, 
reciprocamente, níveis altos suprimem a fome e “quei-
mam” gordura. No entanto, desconhecia-se a entidade 
biológica que “queima” a gordura, levando de volta ao 
tecido adiposo a mensagem da leptina, quando esta atua 
no cérebro. A equipa do igc descobriu a peça que fecha 
este ciclo neuroendócrino: neurónios no tecido adiposo 
que, quando estimulados, eliminam a gordura. Esta 
descoberta foi publicada na revista Cell, e amplamente 
referenciada na comunicação social e em outras revistas 
científicas, como a Nature e a Science.

Projeto 10 × 10 
Programa Gulbenkian Educação para a Ciência 
e Cultura – Descobrir

Este projeto procura tornar as matérias curriculares 
motivadoras para os alunos, desenvolver novas abor-
dagens ao ensino/aprendizagem, ensinar aprendendo 
e aprender ensinando. Juntaram-se artistas das equipas 
educativas da Fundação com professores do ensino se-
cundário, para experimentarem formas mais dinâmicas 
de estruturação da atividade pedagógica em estreita 
colaboração com os alunos. 

O projeto produziu um conjunto de estratégias – “mi-
cropedagogias” – que se têm revelado eficazes para 
estreitar a relação professor/aluno e fomentar aprendi-
zagens significativas nos alunos. A autonomia, a moti-
vação, a capacidade de trabalhar em equipa, a abertura 
a novas abordagens e experiências, o espírito crítico e a 

Neurónios (a vermelho) 
e gordura (a verde). 
© Roksana Pirzgalska, 
IGC

autoconfiança são os contributos mais valorizados pelos 
professores e pelos alunos, de acordo com os relatórios 
de avaliação externa que incluíram dados recolhidos 
através de inquéritos e entrevistas aplicados a todos 
os participantes.

Em 2015, o 10 × 10 entrou na 4.ª edição, tendo-se 
desenvolvido em Lisboa, em Guimarães e no Porto, 
graças à Oficina e ao Teatro Nacional São João, parceiros 
do projeto.

O 10 × 10 proporciona aos professores uma formação 
acreditada através do Centro de Formação de Escolas 
António Sérgio, de Lisboa, e tem sido divulgado, nacional 
e internacionalmente, em conferências e revistas da espe-
cialidade, com o contributo da Unidade de Investigação 
em Educação e Desenvolvimento da Universidade Nova.

Participaram

22 PROFESSORES

15 ARTISTAS E MEDIADORES

16 TURMAS

5 ESCOLAS

406 ALUNOS

Assistiram

1523 PESSOAS

Residência Artística 
do Projeto 10 × 10.
© Márcia Lessa 
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Vista da Exposição 
Pliure. Prologue, la part 
du feu.
© Alexandre Nicoli

Pliure. 
Prologue, 
la part du feu
Delegação em França

O ano de 2015 ficou marcado 
pelas exposições Pliure. Prolo-
gue, la part du feu e Modernités. 
Photographies brésiliennes 1940–
–1964, que bateram os recordes 
de visitantes das exposições an-
teriores, tanto em números abso-
lutos, como em número médio 
de visitantes diários. Verificou-se 
um aumento de cerca de 10 mil 
visitantes em relação a 2014.

Destacar-se-ia, no entanto, a exposição Pliure. Prologue, la part 
du feu, sobre a relação do livro com a arte, que aconteceu em dois 
momentos separados: um na Delegação, entre janeiro e abril, e um 
outro na Escola de Belas-Artes de Paris (Pliure, épilogue. La bibliothè-
que, l’univers), entre abril e junho. A exposição teve o comissariado 

de Paulo Pires do Vale e foi realizada em colaboração com a Biblioteca de Arte e com a École 
des Beaux-Arts de Paris. Esta atividade destaca-se pelo seu impacto nos circuitos artísticos 
e intelectuais da cidade, mas também pela receção calorosa que teve junto do público francês. 

Unplace, arte em rede: lugares-entre-lugares
Programa Gulbenkian Próximo Futuro

Este projeto de investigação, iniciado em 2014, culminou a 19 de junho de 2015 com 
a apresentação dos 2 ebooks que dele resultaram – um com a tradução de textos essenciais 
para a compreensão da prática expositiva em contextos virtuais; o outro com a transcrição 
das comunicações apresentadas na Conferência do projeto, realizada na Fundação no 
final de 2014 – e com a inauguração da exposição online intitulada Unplace, arte em rede: 
lugares entre lugares. 

Com curadoria de António Pinto Ribeiro e Rita Xavier Monteiro, esta mostra reuniu tra-
balhos de Internet Art e projetos web-specific de mais de 20 artistas ou coletivos de artistas 
– dos mais reconhecidos internacionalmente, como Ai Weiwei, Olafur Eliasson ou Alfredo 
Jaar, ao recém-constituído “Grupo s.a.r.l.” – que desenvolveram o seu trabalho a partir 
de países tão diferentes quanto complementares (Alemanha, Austrália, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Cuba, Dinamarca, Egito, Espanha, eua, Finlândia, França, Holanda, 
Itália, Portugal, Peru, Reino Unido e Suécia). Foi visitável online até 19 de novembro, altura 
em que se disponibilizou, para download gratuito, no site do projeto (WWW.UNPLACE.ORG), 
o respetivo catálogo digital.

Este projeto foi uma colaboração do Programa Gulbenkian Próximo Futuro com o Instituto 
Superior Técnico (Secção de Arquitetura) e a Universidade Nova de Lisboa (Instituto de História 
da Arte), tendo recebido financiamento parcial da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

5410
Visitantes

ESPETÁCULO FINAL DO COLÓQUIO 
"É ENTÃO ISTO PARA CRIANÇAS?" 
CRIADO POR ANDRÉ DA LOBA,  
COM BERNARDO FACHADA, 
MANUELA AZEVEDO 
E HÉLDER GONÇALVES.
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Lourdes Castro. Todos os livros
Biblioteca de Arte

A Biblioteca de Arte realizou, com curadoria de Paulo Pires do Vale, uma exposição que 
reuniu os livros de artista que Lourdes Castro (n. 1930) criou desde a década de 1950, inti-
tulada Lourdes Castro. Todos os livros. Expuseram-se não só os livros mais simples, em que 
Lourdes Castro relaciona os textos dos seus poetas favoritos com os seus desenhos e onde 
a palavra é iluminada pela imagem, como também os livros-objeto, realizados em rodhoid 
e em plexiglas. A estes, juntaram-se outras obras da artista em que o livro e a palavra têm 
evidência. Foi a primeira exposição dedicada em exclusivo a este tipo de obras de um artista 
português e esteve patente de 9 de julho a 26 de outubro.

Entre os livros expostos, destaca-se Un Autre Livre Rouge, feito em Paris em 1973, com 
Manuel Zimbro, agora apresentado ao público pela primeira vez. A exposição foi acom-
panhada pela publicação do Catálogo Comprovado – ou Raisonné – dos livros de artista 
de Lourdes Castro e pela edição fac-similada de Un Autre Livre Rouge.

Un Autre Livre Rouge, 
de Lourdes Castro.
© Paulo Costa

Tensão e Liberdade
Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão 

A exposição Tensão e Liberdade, com curadoria de Isabel Carlos, resultou do encontro 
de três coleções de arte contemporânea da Península Ibérica: a do Museu de Arte Con-
temporânea de Barcelona (macba), a da Fundació “la Caixa” e a do Centro 
de Arte Moderna. A curadoria caracterizou como tensão e liberdade o facto 
social e político comum aos dois países ibéricos que, no século xx, passaram 
por guerras – guerra civil espanhola e guerra colonial portuguesa – e regimes 
ditatoriais prolongados – franquismo e salazarismo –, apenas terminados em 
meados da década de 1970. 

As obras dos vários artistas selecionados refletiram três grandes abordagens temáticas: 
a esfera sociopolítica e revolucionária, as questões raciais e de género, e a tensão formal 
e física resultante do aprofundamento e da desestabilização do modernismo. 

A exposição, patente de 19 de junho a 26 de outubro, resultou de uma parceria com 
a Fundació “la Caixa” e com o macba. Este projeto prossegue, em 2016, com duas exposi-
ções com curadoria de Julião Sarmento, que serão apresentadas em Barcelona e Madrid.

Vista da exposição 
Tensão e Liberdade
© Paulo Costa

29 900
Visitantes
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As prioridades da intervenção 
da Fundação Calouste Gulbenkian 
inscrevem-se num quadro inter-
nacional em mudança e dizem 
respeito a questões globais, como 
desenvolvimento humano, saúde, 
inovação educativa e social,  
ambiente, migrações e diálogo.

Bolsas, 
Subsídios 
e Prémios

Os Programas e Iniciativas Gulbenkian refletem sobre 
temas da sociedade contemporânea e procuram res-
postas inovadoras para os problemas do mundo atual. 
Estes programas estendem-se num quadro temporal 
limitado e englobam ações de natureza diversa (proje-
tos-piloto, ciclos de conferências, cursos de formação, 
edições, espetáculos, etc.) sobre um mesmo tema, fru-
to de iniciativas próprias da Fundação ou criados em 
parceria com outras instituições.

A Fundação atribui prémios, subsídios e bolsas de es-
tudo para formação em Portugal e no estrangeiro, 
apoiando programas e projetos de natureza científica, 
educacional e artística. Paralelamente às suas ativida-
des em Portugal e no estrangeiro, na promoção da lín-
gua e cultura portuguesas, a Fundação desenvolve 
ainda um programa de apoio à Diáspora Arménia, bem 
como a disseminação das suas língua e cultura.

Denis Mukwege
Prémio Calouste Gulbenkian

O Prémio Calouste Gulbenkian, no valor de 250 mil 
euros, distingue pessoas ou instituições, nacionais ou 
internacionais, que se tenham destacado pelo seu papel 
na defesa dos valores essenciais da condição humana, 
em particular o respeito pela diferença e a diversidade, 
a cultura da tolerância e a preservação do ambiente na 
relação do homem com a natureza.

Em 2015, foram recebidas cerca de 70 nomeações para 
o Prémio Calouste Gulbenkian, tendo este sido atribuído 
a Denis Mukwege, médico congolês que tem dedicado 
a sua vida a operar e a reconstruir dezenas de milhares 
de mulheres e crianças vítimas de violação e mutilação 
na República Democrática do Congo. 

O Anfiteatro ao Ar Livre da Fundação foi pequeno 
para acolher as mais de mil pessoas que estiveram pre-
sentes numa justa e sentida homenagem ao exemplo 
e à coragem de Denis Mukwege e à admirável luta que 
tem levado a cabo na defesa dos direitos das mulheres, 
num país onde estas são utilizadas como arma de guerra. 

Museu Diocesano 
de Santarém
Prémio Vasco Vilalva

O Prémio Vasco Vilalva, criado em 2005 e atribuído 
anualmente, destina-se a distinguir um projeto de ex-
celência na área da conservação, recuperação, valori-
zação ou divulgação do património cultural português 
construído (bens imóveis) ou móvel. 

Vasco Maria Eugénio de Almeida, Conde de Vilalva, 
foi uma personalidade de fortes convicções cristãs 
e humanistas, vocacionada para a filantropia e o me-
cenato, sensível a preocupações educativas e sociais 
e à valorização do património cultural. Vasco Vilalva 
foi também o anterior proprietário do Parque de Santa 
Gertrudes, onde atualmente estão edificados a Sede 
e o Museu da Fundação Calouste Gulbenkian. 

O Museu Diocesano de Santarém foi o vencedor do Pré-
mio Vasco Vilalva 2014 para recuperação e valorização 
do património, no valor de 50 mil euros. O júri distin-
guiu não apenas a importância deste novo museu para 
a dinamização cultural da região, mas também as obras 
de recuperação e conservação da catedral.

O projeto de recuperação do Cinema Ideal, em Lisboa, 
teve também uma menção honrosa.

Catedral e Museu Diocesano 
de Santarém © DR

O presidente do júri, 
Jorge Sampaio, Denis Mukwege 
e Artur Santos Silva.
© Márcia Lessa
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The Agency: 
uma iniciativa de jovens 
criadores de mudança 
Delegação no Reino Unido

Marcus Faustini – figura destacada do teatro brasilei-
ro – idealizou esta iniciativa que utiliza a criatividade 
e processos teatrais para oferecer a possibilidade a jovens 
de meios mais carenciados, originalmente das favelas 
do Brasil, de transformarem as suas ideias em projetos 
e empreendimentos sociais.

Em 2011, o Battersea Arts Centre, o Contact Theatre 
e o People’s Palace Project juntaram-se para testar esta 
nova metodologia, que tem como objetivo oferecer 
uma nova forma de lidar com o desemprego e a falta 
de oportunidades no Reino Unido. Como precursor 
da sua iniciativa Sharing the Stage – que visa alargar 
as aspirações das pessoas através da sua participação 
nas artes –, a Delegação do Reino Unido atribuiu-lhes 
financiamento em 2013 para lançarem um programa- 
-piloto de dois anos em Londres e Manchester; em 2015, 
procedeu-se ao lançamento oficial de The Agency.

O projeto pretende capacitar os jovens a considera-
rem-se agentes de mudança nas suas comunidades. Em 
Londres, mais de mil jovens estiveram envolvidos com 
The Agency desde o seu começo.

A prova de que esta iniciativa teve sucesso reside no 
facto de o Big Lottery Fund ter dado continuidade ao 
financiamento para explorarem novas ideias de expansão 
e para que o modelo fosse replicado e utilizado em todo 
o Reino Unido.

Atenção Integrada 
ao Doente Oncológico 
no Hospital Central 
de Maputo 
Programa Gulbenkian Parcerias para 
o Desenvolvimento

O projeto Atenção Integrada ao Doente Oncológico no 
Hospital Central de Maputo, iniciado em 2014 e em curso 
até meados de 2017, tem como objetivo contribuir para a 
melhoria dos cuidados integrados ao doente oncológico 
moçambicano. 

Estão envolvidos sete serviços do hcm e tem parceria 
técnica com hospitais públicos portugueses e instituições 
de investigação em saúde, como o Centro Hospitalar 
do São João, Hospital Garcia de Orta, Hospital Pedro 
Hispano, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular 
da Universidade do Porto e Instituto de Saúde Pública 
da Universidade do Porto, e intervém nas áreas-chave 
do diagnóstico anatomopatológico e por imagem, no 
tratamento quimioterápico e cirúrgico, na gestão clínica 
do doente oncológico, no controlo da dor, nos cuidados 
paliativos e no registo hospitalar da doença oncológica.

Após a realização de estágios de aperfeiçoamento 
profissional de 32 profissionais de saúde moçambicanos 
em Portugal e a realização de 8 formações, em Maputo, 
por profissionais portugueses, o impacto é já visível 
na crescente humanização dos serviços prestados aos 
doentes, no aumento das consultas de especialidade e na 
capacidade de internamento e tratamento ambulatório 
do Hospital Central de Maputo, o maior hospital público 

moçambicano e unidade de re-
ferência nacional para a doença 
oncológica.

Este projeto resulta de uma 
parceria entre a Fundação Ca-
louste Gulbenkian e o Hospi-

tal Central de Maputo (hcm) e conta, também, com 
o cofinanciamento do Camões – Instituto da Coope-
ração e da Língua, i.p., da Fundação Millennium-bcp 
e do Banco bim.

Projeto De Par em Par
Programa Gulbenkian Qualificação 
das Novas Gerações

No quadro do concurso Programas Inovadores no Domí-
nio Educativo, a Fundação, através do pgqng, apoiou o 
projeto De Par em Par, desenvolvido pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto.

Este projeto visa “abrir a sala de aula” a outros docen-
tes, pares de profissão, com o objetivo de promover a 

melhoria do desempenho. Deste modo, foi organizado 
um esquema de observação de pares interinstitucio-
nal, conduzindo a um processo formativo que decorre 
da reflexão sobre as observações, complementado por 
sessões de formação resultantes das evidências que 
os registos devolveram.

A duração do projeto foi de 12 meses e teve como pú-
blico-alvo os docentes de todas as unidades orgânicas 
da Universidade do Porto.

Na fase de execução do projeto com financiamento 
da Fundação, participaram cerca de 40 docentes. A con-
tinuidade do projeto está assegurada pela Universidade 
do Porto.

Em termos de impacto, para além da disseminação 
do projeto na própria Universidade do Porto, regista-se 
o facto de outras Universidades, e mesmo escolas secun-
dárias, terem passado a utilizar a mesma metodologia 
ou metodologia idêntica, com efeitos semelhantes, em 
alguns casos em parceria com a própria Universidade 
do Porto.

O projeto concluiu-se com um seminário internacional 
para apresentação de resultados e partilha de experiên-
cias, a publicar em livro. 

Gordon Osmond 
Vernon (ao centro) 
baseou o seu jogo Life Is 
What U Make It na sua 
experiência ao crescer 
num bairro social em 
Londres. 
© Rob Logan, Battersea 
Arts Centre

Formação de técnicos 
moçambicanos no 
Hospital de S. João, 
no Porto.
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Estudos de Inserção sobre 
ex-bolseiros Gulbenkian
Serviço de Bolsas

A Fundação Calouste Gul-
benkian, desde a sua criação, 
tem dado prioridade à formação 
e ao desenvolvimento de recur-
sos humanos, através da conces-
são de bolsas de estudo. 

Desde 1955, ainda antes da elaboração dos estatutos, 
que só ocorreria em 1956, a Fundação tem mantido 
um conjunto de programas de bolsas de estudo, tendo 
concedido, ao longo dos anos, mais de 85 mil bolsas. 

Com o objetivo de conhecer mais em profundidade 
os percursos dos antigos bolseiros da fcg, bem como 
a sua perceção sobre o impacto que as bolsas têm tido, 
tanto na sua formação como na sua carreira académica 
e/ou profissional, o Serviço de Bolsas Gulbenkian tem 
vindo a desenvolver, ao longo dos últimos anos, uma 
série de estudos de avaliação de carácter ex post. 

Os resultados dos cinco estudos realizados foram 
apresentados em sessão pública realizada em outubro 
de 2015. Alguns resultados mais expressivos apontam 
para: 1) elevadas taxas de empregabilidade centradas 
em valores entre 80 e 90%; 2) taxas de retorno ao país 
de origem em redor dos 75%, à exceção dos bolseiros 
de música, cuja taxa é de 56%; 3) segundo a opinião dos 
bolseiros, as bolsas Gulbenkian tiveram um impacto par-
ticularmente relevante para a possibilidade de estudar 
na área desejada, para a progressão académica e para 
as suas carreiras profissionais.

Mar de Oportunidades
Programa Cidadania Ativa EEA Grants

Promovido pela aporvela – Associação Portuguesa 
de Treino de Vela, em parceria com a Casa Pia de Lisboa, 
este projeto fomentou o desenvolvimento de competên-
cias pessoais e sociais de um grupo de jovens em risco 
de exclusão, dando-lhes ainda a conhecer a mais-valia 
geoestratégica do Mar para Portugal e capacitando-os 
para encontrar novos significados pessoais e sociais 
e para o desempenho de atividades relacionadas com 
o mar. A Fundação apoiou este projeto através dos seus 
fundos próprios, no total de € 44 790 euros.

Concluído com sucesso em Setembro de 2015, o projeto 
veio a receber o Estoril Local Answers Award 2015. No seu 
âmbito, 100 jovens da Casa Pia de Lisboa participaram em 
atividades de formação de vela a bordo de diversas embar-
cações, conducentes à obtenção da carta de marinheiro. 

Sessão do workshop 
Bolseiros Gulbenkian 
– Percursos Profissionais 
outubro de 2015.
© Márcia Lessa

Projeto Mar 
de Oportunidades, 
da Associação 
Portuguesa de Treino 
de Vela.

CRUZAR A ARTE COM O ENSINO É UM 
DOS OBJETIVOS DO PROJETO 10 × 10, 
AQUI NA AULA PÚBLICA NO AUDITÓRIO 2 
DA FUNDAÇÃO.
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A Fundação Calouste Gulbenkian 
tem procurado reforçar a sua 
intervenção em áreas que consi-
dera de relevância acrescida, 
assumindo um papel cada vez 
mais ativo no mapeamento 
e na procura de soluções para 
os chamados problemas sociais 
complexos, usando para isso 
a sua capacidade de mobilizar 
vontades e catalisar a mudança.

Grandes  
Projetos

A Fundação tenta, deste modo, experimentar soluções 
inovadoras, bem como ser um agregador das redes so-
ciais que fortalecem o papel da sociedade civil perante 
os grandes desafios do século xxi, que acabam por se 
concentrar, em última análise, na área das políticas 
sociais.

De salientar ainda o papel muito ativo e influente que 
a Fundação desempenhou, e continua a desempenhar, 
nas questões centrais do nosso tempo – a qualidade 
do sistema de educação, a formação contínua, a aptidão 
para a mudança, o reforço e a translação da investiga-
ção, a inovação e o empreendedorismo, a melhor com-
preensão e potencial das economias emergentes, sem 
deixar de valorizar as condições culturais destas civi-
lizações. Também o papel do Estado e a organização 
do setor público devem merecer a atenção da socieda-
de civil, continuando a Fundação a assumir uma obri-
gação de usar o seu poder de influência para mobilizar 
a academia e o conhecimento relevante para que os de-
cisores políticos adotem as estratégias mais sustentá-
veis e os processos mais desejáveis.

O CORO PARTICIPATIVO, FORMADO 
POR 250 AMADORES, INTERPRETA 
A ORATÓRIA MESSIAS, DE HÄNDEL, 
COM O CORO E ORQUESTRA GULBENKIAN
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Uma Metrópole 
para o Atlântico
Iniciativa Gulbenkian Cidades

Foi lançado este projeto que procura contribuir para 
fazer avançar a reflexão e a ação destinadas a dotar 
a “região urbana funcional” de Lisboa de maior capaci-
dade de afirmação e de atratividade na globalização e na 
economia do conhecimento, mobilizando um conjunto 
de atores muito diversificado. 

A edição do livro Uma Metrópole para o Atlântico veio 
proporcionar a reflexão em torno de uma abordagem 
inovadora dos temas de cooperação interinstitucional 
e inter-regional, bem como da capacitação das institui-
ções no seu contributo para o debate informado rela-
tivo à transversalidade e à territorialização de políticas 
públicas ou aos ecossistemas de inovação das cidades/ 
/macrorregiões.

Pretende-se que contribua também para o desen-
volvimento de uma iniciativa estratégica assente em 
processos prospetivos de natureza colaborativa, bem 
como de projetos de maior inovação e potencial de inter-
nacionalização, com a identificação e aposta nos setores 
estratégicos de maior intensidade de conhecimento/ 
/tecnologia e de maior orientação exportadora. 

Foi desenvolvido em parceria com a Direção Municipal 
de Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa 
e em colaboração com a Universidade de Lisboa, a Uni-
versidade Nova de Lisboa, o iscte-iul, a Universidade 
Católica Portuguesa e a Universidade de Évora, além 
dos Institutos Politécnicos desta região.

As tecnologias de informação 
– novos modelos de apoio 
a doentes com autismo
Programa Gulbenkian Inovar em Saúde

Concebido e desenvolvido pelo Centro de Desenvol-
vimento pin – Progresso Infantil, este projeto tem dois 
objetivos principais: produzir conteúdos informativos 
úteis para as famílias de doentes com perturbações 
do desenvolvimento e inovar nos modelos da relação 
de doentes, familiares e profissionais, com atendimento 
à distância, sobretudo em situações de crise.

O projeto iniciou-se em 2013, criando uma plataforma 
online, desenvolvida em parceria com o cisco – Centro 
de Investigação para Tecnologias Interativas da Univer-
sidade Nova de Lisboa, a nos e a hp, que permitiu criar 
um sistema de consultas a distância em que utentes 
de diferentes zonas do país e do estrangeiro podem 

contactar com profissionais qualificados neste tipo 
de patologia, diminuindo, significativamente, o custo 
das intervenções.

Inclui, ainda, a criação de aplicações que possibilitam: 
1) o acesso de pais, familiares e educadores a um con-
junto de informações sobre as principais situações com 
que se confrontam no acompanhamento de doentes; 
2) a interação à distância entre técnicos de diferentes 
especialidades, na avaliação e discussão dos casos clí-
nicos e na realização de cursos de formação e workshops 
online; 3) a comunicação à distância entre o Centro pin 
e instituições associadas; 4) e uma maior ligação entre 
os centros clínicos e as instituições de ensino.

Os resultados da avaliação desenvolvida 
ao longo do projeto comprovam a eficácia 
da intervenção terapêutica à distância, rea-
lizada pelo Centro de Desenvolvimento pin, 
com impacto futuro, pela replicação noutros 
países.

Foram realizadas, nos dois primeiros anos 
do projeto, 2839 consultas online (2347 nacionais e 492 
internacionais), envolvendo um total de 128 pacientes 
e uma poupança de custos estimada em cerca de 200 
mil e 500 mil euros, respetivamente.

Uma Metrópole
para o Atlântico

U
m

a M
etrópole para o Atlântico

Capa da publicação 
Uma Metrópole para 
o Atlântico

Conferência online, transmitida 
em direto a partir do Centro PIN 
– Progresso Infantil. 
© PIN

2839 CONSULTAS ONLINE (2347 NACIONAIS 
E 492 INTERNACIONAIS), ENVOLVENDO UM 
TOTAL DE 128 PACIENTES
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Laboratório de Investimento 
Social: Academia 
de Código Júnior 
Programa Gulbenkian de Desenvolvimento Humano 

O Laboratório de Investimento Social (lis) visa aprofundar 
conhecimentos sobre mecanismos inovadores para o finan-
ciamento do terceiro setor, difundir as melhores práticas 
internacionais nesta área e estudar a sua aplicabilidade 
à realidade portuguesa. Em janeiro de 2015, o lis apresen-
tou o primeiro Título de Impacto Social (tis) português: 
o projeto Academia de Código Júnior. 

Um tis pressupõe a celebração de um contrato entre 
investidores sociais, entidades públicas e entidades 
da economia social. Mobiliza-se capital que é investido 
em organizações, empreendedores sociais ou iniciativas 

que evidenciem impacto social 
e potencial retorno financeiro. Se 
os resultados contratualizados 
forem alcançados, os investi-
dores são reembolsados do seu 
investimento inicial. 

No caso da Academia de Código Júnior, foi contratua-
lizado o reembolso, pela Câmara Municipal de Lisboa, 
de grande parte do montante inicialmente investido pela 
Fundação Calouste Gulbenkian, no caso de se atingirem as 
metas estabelecidas: melhorar, através do ensino de pro-
gramação informática (linguagem de código), as compe-
tências cognitivas e o desempenho escolar de 65 alunos 
de três escolas do 1.º Ciclo de Ensino Básico de Lisboa, 
combatendo assim as elevadas taxas de insucesso escolar 
e retenção. O desempenho dos alunos será medido através 
de um método de avaliação ratificado pela Universidade 
Nova de Lisboa. 

Trata-se de uma iniciativa promovida pela fcg e pelo 
Instituto de Empreendedorismo Social (ies) – Social 
Business School, em parceria com a Social Finance uk.

Academia de Código 
Júnior, primeiro Título 
de Impacto Social 
português.Vision Europe

O projeto Vision Europe, ini-
ciado em 2015, é uma iniciativa 
de três fundações – Calouste Gul-
benkian, Bertelsmann e Com-
pagnia di San Paolo – e quatro 

think tanks – Bruegel, Chatham House, Institut Jacques 
Delors e Sitra Finnish Innovation Fund – que, através 
da reflexão e investigação, da publicação de documen-
tos e de uma conferência anual, procuram promover 
a integração europeia e ser um fórum de debate e fonte 
de recomendações para melhorar a criação de políticas 
fundamentadas a nível europeu.

No ano de 2015, foi desenvolvido e trabalhado o tema 
“O futuro do Estado Social” que deu origem ao relatório 
“Redesigning European welfare states – Ways forward” 
e a um conjunto de recomendações, apresentados na 1.ª 
conferência anual do Vision Europe que teve lugar nos 
dias 17 e 18 de novembro de 2015, em Berlim.

Em 2016, sob a liderança da Fundação Calouste Gul-
benkian, os trabalhos serão dedicados à crise dos re-
fugiados.

Assinatura 
do Memorando 
de Entendimento 
do projeto 
Vision Europe.
© DR
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Edifício da Sede
Administração, Serviços, 
Receção, Auditórios,  
Bilheteira, Loja/Livraria, 
Zona de Congressos
Av. de Berna, 45-A, 1067-001 
Lisboa
tel. 21 782 3000 (geral)
fax: 21 782 3021 (geral)
WWW.GULBENKIAN.PT
INFO@GULBENKIAN.PT

Loja/Livraria (Átrio da 
Fundação)
horário
Segunda-feira a sábado: 
das 09h30 às 17h45
Dias de concerto: 1 hora antes 
do início e até ao primeiro 
intervalo
Domingos: encerrada

Edifício do Museu 
Calouste 
Gulbenkian

Museu
tel: 21 782 3000 (geral)
WWW.MUSEU.GULBENKIAN.PT
MUSEU@GULBENKIAN.PT

Loja
Cafetaria

horário
Quarta a segunda-feira: 
das 10h00 às 18h00
Terças e dias 01.01, 01.05, 
25.12 e domingo de Páscoa: 
encerrado

Biblioteca de Arte
tel: 21 782 3458
WWW.BIBLARTE.GULBENKIAN.PT
ARTLIB@GULBENKIAN.PT
horário
Segunda a sexta-feira: 
das 09h30 às 19h00
Sábados, domingos e feriados: 
encerrada

Centro de Arte 
Moderna José 
de Azeredo Perdigão
Rua Dr. Nicolau Bettencourt
1050-078 Lisboa
tel. 21 782 3000 (geral)
WWW.CAM.GULBENKIAN.PT
CAM@GULBENKIAN.PT 

Galeria de Exposições Tem-
porárias
Loja/Livraria
Cafetaria

horário
Quarta a segunda-feira: 
das 10h00 às 18h00
Terças e dias 01.01, 01.05, 
25.12 e domingo de Páscoa: 
encerrado

Instituto Gulbenkian 
de Ciência
Rua da Quinta Grande, 6
2780-156 Oeiras
tel. 21 440 7900
WWW.IGC.GULBENKIAN.PT
INFO@IGC.GULBENKIAN.PT

Biblioteca
horário
Segunda a sexta-feira: 
das 09h30 às 17h00
Sábados, domingos e feriados: 
encerrada

Delegação em França
39, Bd de la Tour-Maubourg
75007 Paris
tel. 33 (0) 1 53 85 93 93
WWW.GULBENKIAN-PARIS.ORG
CALOUSTE@GULBENKIAN-PARIS.ORG

Delegação no Reino 
Unido
49-50 Hoxton Square, London 
n16pb, Reino Unido
tel. +44 (0) 20 70 12 14 00
WWW.GULBENKIAN.ORG.UK
INFO@GULBENKIAN.ORG.UK
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