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Novos Prémios Gulbenkian

Um prémio internacional 
e três prémios nacionais em áreas 
como os Direitos Humanos, Coe-
são, Sustentabilidade e Conheci-
mento vão distinguir personalida-
des ou instituições com obra feita 
em matéria de refugiados, bem-
-estar no envelhecimento, redução 
da pegada ecológica e promoção do 
sucesso escolar. Os novos prémios 
a atribuir pela Fundação no dia 20 
de julho, no valor total de 250 mil 
euros, querem homenagear a 
figura e o legado de Calouste  
Gulbenkian.

14
Chissengo Tchonhi, uma 
investigadora no Bengo

A pediatra e investigadora 
angolana Chissengo Tchonhi está 
empenhada na redução da mortali-
dade infantil na província do 
Bengo, em Angola. No trabalho 
desenvolvido para o seu doutora-
mento, com o apoio da Fundação 
Gulbenkian, a investigadora seguiu 
cerca de duas mil crianças com 
hemoglobinopatias, doenças fre-
quentes nesta zona e que a OMS já 
considerou como um problema de 
saúde pública em África. 

20
Investimento em Portugal

A necessidade de melhor 
investimento para relançar o cres-
cimento da produtividade é uma 
das conclusões da conferência 
Investimento em Portugal, organi-
zada em março pela Fundação  
Gulbenkian por iniciativa do  
Presidente da República. Os vários 
especialistas reunidos na Fundação 
apontaram caminhos e desafios 
para o futuro do investimento 
em Portugal. 

26
Conversas sobre  
Almada Negreiros

A propósito da exposição 
José de Almada Negreiros: uma maneira 
de ser moderno realiza-se um con-
junto de mesas-redondas comple-
mentares à mostra. Este mês, a Casa 
Fernando Pessoa debate Os quatro 
manifestos de Almada Negreiros, no 
dia 19 a partir das 18h. A exposição, 
que pode ser vista na Fundação Gul-
benkian até 5 de junho, tem agora 
novos horários de fecho – às quintas 
e sábados pode ser visitada até às 
21h. Nos restantes dias, com exceção 
das terças-feiras, a exposição está 
aberta das 10h às 18h.  

chissengo tchonhi © márcia lessa

almada negreiros, sem título, 1940
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Arte acessível

O dia 22 de abril vai ser 
dedicado às famílias com crianças 
(a partir dos 6 anos), jovens e adul-
tos com necessidades educativas 
especiais. Descobrir a arte em 
família de forma inclusiva é o 
denominador comum a várias pro-
postas artísticas que, a partir das 
10h, convidam a tocar, cheirar, 
ouvir, dançar, desenhar ou 
somente observar, no Jardim ou no 
Museu Calouste Gulbenkian, tanto 
na Coleção Moderna como na Cole-
ção do Fundador. 

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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Anualmente, a 20 de julho, Calouste Gulbenkian é homenageado durante todo 
o dia em várias cerimónias que culminam com a entrega dos Prémios com o seu nome. 
A partir deste ano, e durante mais quatro anos, haverá um novo conjunto de categorias que 
acrescem à área já existente de Direitos Humanos: Coesão, Sustentabilidade e Conheci-
mento. Em cada ano, o Conselho de Administração da Fundação decidirá ainda quais os 
temas mais específicos, dentro de cada categoria, a que os prémios serão dedicados.

Na categoria dos Direitos Humanos, o Prémio Gulbenkian continuará a distinguir 
pessoas singulares ou coletivas sem fins lucrativos que se tenham destacado internacional-
mente na defesa e na realização dos direitos humanos. Este ano, o foco vai estar na questão 
dos refugiados. O vencedor terá um prémio no valor de 100 mil euros.

O regresso dos prémios nacionais
Após um ciclo de cinco anos em que foram premiadas apenas personalidades e 

instituições internacionais, os Prémios Gulbenkian voltam a incluir categorias em áreas 
estratégicas definidas pelo Conselho de Administração que correspondem às áreas priori-
tárias em que a Fundação vai intervir nos próximos anos no nosso país: Coesão, Sustenta-
bilidade e Conhecimento. 

O�Conselho�de�Administração�da�Fundação�Gulbenkian�decidiu�
aprovar�um�novo�ciclo�dos�Prémios�Gulbenkian,�com�três�novas�categorias�
que�acrescem�à�já�existente�dos�Direitos�Humanos.�

Notícias 
Novos Prémios Gulbenkian
Candidaturas até 31 de maio 

dia calouste gulbenkian, 20 de julho de 2016 © márcia lessa

4



Assim, na categoria da Coesão, o Prémio Gulbenkian distinguirá pessoas singu-
lares ou coletivas sem fins lucrativos que exerçam a sua atividade em Portugal e se tenham 
distinguido na defesa e promoção da coesão e integração social. Em 2017, o prémio incidirá 
na temática do bem-estar no envelhecimento. 

A Sustentabilidade dos recursos naturais é outra das categorias dos Prémios Gul-
benkian e que este ano terá como foco a redução da pegada ecológica.

Por último, na área do Conhecimento vão ser premiadas pessoas singulares ou 
coletivas sem fins lucrativos que exerçam a sua atividade em Portugal e se tenham distin-
guido na valorização pela educação e na promoção e difusão do conhecimento. Este ano, o 
destaque vai para a promoção do sucesso escolar. Cada um destes prémios terá um valor de 
50 mil euros. 

Candidaturas
As candidaturas podem ser apresentadas diretamente ou por terceiros, quer por 

instituições, quer por pessoas em nome individual. A decisão de atribuição dos Prémios 
será da responsabilidade do Conselho de Administração da Fundação, com base nas pro-
postas do júri ou júris independentes constituídos para o efeito, entre personalidades de 
reconhecido mérito, nacionais e estrangeiras.

A apresentação e fundamentação das candidaturas deve ser feita exclusivamente 
online até ao dia 31 de maio.

Mais informações: gulbenkian.pt

Prémios  
Gulbenkian
Direitos humanos
Refugiados
 
Coesão
Bem-estar no envelhecimento
 
Sustentabilidade
Redução da pegada ecológica
 
Conhecimento
Promoção do sucesso escolar

Notícias 
Novos Prémios Gulbenkian
Candidaturas até 31 de maio 

entrega do prémio calouste gulbenkian a denis mukwege por artur santos silva e 
jorge sampaio, 20 de julho de 2015 © márcia lessa
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No�Fundão�circulam�euros�mas�também�“comunitas”,�que�permitem�
fazer�compras�numa�mercearia�muito�especial.�Esta�é�apenas�uma�entre�
outras�boas�ideias�distinguidas�no�concurso�anual�MUNDAR,�promovido�
pelo�Programa�Escolhas�e�a�Fundação�Calouste�Gulbenkian.

Começam a ganhar forma os 30 projetos selecionados no final de 2016 para serem 
apoiados em 2017 no âmbito do MUNDAR, um concurso anual de ideias, destinado a jovens 
e promovido pelo Programa Escolhas/Alto Comissariado para as Migrações e pela Funda-
ção Calouste Gulbenkian. Incentivar o empreendedorismo e a capacitação de jovens dos 16 
aos 30 anos é o que pretende esta iniciativa que vai na sua 3.ª edição.

Nas duas edições anteriores foram apoiadas 47 ideias que se concretizaram em 
ações de proximidade, implementadas no interesse das comunidades em que se inserem os 
participantes no concurso. Estimulando a criatividade e a proatividade dos jovens na iden-
tificação de problemas e na sua resolução, cada projeto selecionado tem um apoio financeiro 
até 2500 euros e deverá estar implementado até setembro. Em março, iniciou-se um pro-
cesso de capacitação com as equipas que apresentaram as propostas vencedoras, focado na 
criatividade, comunicação e estruturação de ideias, com o apoio da Torke+CC, agência cria-
tiva e parceira do MUNDAR desde a sua primeira edição.

Projetos para a comunidade
“Didlidu dos Abraços” foi uma das ideias 

que surgiu das oficinas de costura criativa e nas ativi-
dades de empreendedorismo social do projeto Matriz, 
do Centro Assistencial Cultural e Formativo do Fun-
dão (CACFF). A Didlidu é uma boneca solidária criada 
a pensar nas pessoas com condições de vida mais vul-
neráveis. A sua produção, acompanhada por um livro 
ilustrado que conta a história da boneca, vai ser feita 
por jovens e mães desempregadas. “Este projeto pode 
ser o ponto de partida para que algumas pessoas 
envolvidas comecem a ter um horário de trabalho e 
um ordenado ao fim do mês”, diz Virgínia Batista, 
incansável animadora do CACFF e responsável pela 
dinamização de muitos projetos comunitário através 
do Matriz.interior da mercearia comunitas no fundão

 
MUNDAR
Ideias para mudar o mundo 
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Em 2015, Virgínia ajudou a conceber o projeto da Mercearia Comunitas, que tam-
bém acabaria selecionado e apoiado no seu arranque pelo MUNDAR. Hoje continua a fun-
cionar. Trata-se de uma mercearia com aspeto tradicional, instalada na antiga Praça Muni-
cipal do Fundão. Só que neste espaço não há circulação de euros, mas sim de “comunitas”, 
uma moeda de troca social. “É uma moeda de madeira que nós criámos, equiparada ao 
euro, que serve para trocar por tudo o que temos disponível na mercearia, desde a batata à 
cebola, massa ou arroz”, explica a dinamizadora do projeto. 

Para os clientes disporem da moeda de troca, que permite fazer aquisições na 
mercearia, podem trazer produtos que são avaliados no local ou fazem trabalho voluntário. 
Alguém que faça a limpeza do espaço da mercearia, por exemplo, é pago em comunitas e 
pode levar o que precisa. “Queríamos apoiar as famílias mais carenciadas sem fazer cari-
dade por si só.” Se existem apoios às famílias feitos em quantidade, como é o caso dos pro-
dutos doados pelo Banco Alimentar, aqui oferece-se diversidade. “Muitos pacotes de leite, 
de massa e de arroz não resolvem o problema, porque quem recebe também precisa de 
outros produtos. Por isso, quando têm em excesso podem trocar na Mercearia.”

Já têm uma lista de clientes assíduos e há vários jovens voluntários envolvidos na 
organização do espaço, responsáveis pelas tarefas diárias na mercearia. Por cada seis horas 
de trabalho, ganham um comunita. Zero negativas no final de cada período também dá 
direito a crédito. “O mais importante e mais difícil é trabalhar a motivação. É preciso apai-
xonar as pessoas pelas ideias para que não desmobilizem na altura da execução”, diz a téc-
nica, que já leva anos de experiência neste projetos de empreendedorismo social. “Temos 
jovens que estão connosco desde os seis anos e que nos chegaram com comportamentos 
completamente desviantes, que vinham muitas vezes sinalizados. Não acontece com todos, 
mas há casos em que sentimos que houve mudança, e isso é muito gratificante.”

 
MUNDAR
Ideias para mudar o mundo 
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Missão: limpar, limpar
Outra ideia vencedora na atual edição do MUNDAR é “Cerzir o Bairro”, que se 

propõe reabilitar a imagem do bairro social da Alâmpada, na Covilhã. Em parceria com o 
artista Gonçalo Mar, os jovens envolvidos pretendem recuperar as paredes que “recebem” 
as pessoas no bairro. A ideia foi promovida pela Associação de Desenvolvimento Beira Serra, 
cujas intervenções acontecem no Fundão, em Belmonte e na Covilhã. Também não é a pri-
meira vez que a Beira Serra vê as ideias que promove distinguidas no concurso MUNDAR.

“A Todo o Vapor” surgiu em 2015 para ajudar a resolver o problema da falta de salu-
bridade nas habitações de pessoas carenciadas. A ideia foi elaborada por um grupo de 
jovens, entre os quais alguns desempregados. Samuel Espírito Santo foi o coordenador e, 
dois anos e meio depois, mantém-se no “negócio” que emprega agora três pessoas. Satisfazem 
necessidades de higiene, conforto e bem-estar da comunidade, oferecendo um serviço pro-
fissional adequado a pessoas com fraca capacidade de mobilidade, envelhecidas, e a famí-
lias de fracos recursos económicos com crianças que apresentam sintomas associados a 
doenças do foro alérgico e respiratório. 

O apoio do MUNDAR foi aplicado na compra de equipamento (máquina a vapor) e 
na divulgação desta nova empresa, que se diferencia no mercado pelos preços praticados e 
pela vertente social associada ao projeto. O acompanhamento por parceiros locais permitiu 
que os jovens envolvidos aquirissem competências e, agora, eles desenvolvem a sua ativi-
dade na Covilhã de forma autónoma. Trabalham das 9h às 18h, e os bons resultados podem 
ser vistos por todos em facebook.com/atodovaporcovilha/.

joão serra e samuel espírito santo, a todo o vapor
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Em abril de 2016, a Galeria de exposições 
temporárias da Sede da Fundação Calouste Gulbenkian 
acolhia e apoiava um evento pioneiro a nível nacional, 
transformando-se durante dois dias num laboratório 
de experimentação tecnológica dedicada aos desafios 
do envelhecimento ativo. Este era o objetivo da 
hackathon que durou quase 30 horas e que envolveu 
157 participantes (distribuídos por 36 equipas): uni-
versitários, médicos, gestores, informáticos, progra-
madores, economistas, designers e psicólogos, entre 
outros.

Nos dias 24 e 25 de junho, o Hack for Good 
está de regresso e nesta edição será dedicado ao 
desenvolvimento de soluções tecnológicas destinadas 
a melhorar a vida dos refugiados, numa parceria com 
o Techfugees, uma comunidade global que surge 
como facilitador de conhecimento sobre o tema. 

Pretende-se que os participantes desenvol-
vam soluções abrangentes e sustentáveis para resol-
ver os desafios atualmente vividos por refugiados e 
organizações de apoio aos refugiados. Estes desafios 
estruturam-se em torno de soluções que permitam 
maior conectividade e acesso à internet e tecnologia, 
soluções de educação formal e não formal online e 
offline, soluções para reconhecimento de diplomas e 
documentação que permitam a integração dos 
migrantes nos países que os acolhem, desenvolvi-
mento de inovações tecnológicas na área da saúde e 
facilitação da integração social, cultural e económica 
de refugiados nas suas comunidades de acolhimento.

Na 1.ª edição do Hack for Good, entre as 
aplicações vencedoras ficou a Ximi (o nome deriva da 

palavra proximidade), que pretende combater a solidão 
e o sedentarismo dos idosos através da “gamificação” 
das suas rotinas, criando dinâmicas de interação e 
convívio. Promover atividades físicas e sociais de 
acordo com as necessidades e capacidades de cada um 
é a missão desta aplicação, criada no Hack for Good 
por uma equipa da empresa tecnológica portuguesa 
Compta. A aplicação ainda está em fase de testes e é 
um dos 12 projetos selecionados, entre mais de 280 
candidaturas, para integrar em Espoo, na Finlândia, 
um dos maiores programas de aceleração na área da 
saúde na Europa, patrocinada por grandes empresas 
mundiais como a Samsung.
hackforgood.pt 

Criar�impacto�na�vida�dos�refugiados�é�o�objetivo�da�2.ª�edição�do�
Hack�for�Good,�a�maratona�de�tecnologia�com�impacto�social,�nos�dias�24�
e�25�de�junho.

hack for good 2016 © ricardo rodrigues da silva

Hack for Good
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O barítono André Baleiro, antigo bolseiro da Fundação Gulbenkian, ganhou o 
prémio de talento mais promissor no concurso internacional Das Lied, na Alemanha. A 
distinção foi atribuída também a Modestas Sedlevicius, da Lituânia, de acordo com a infor-
mação divulgada pela organização.

A 5.ª edição do Das Lied decorreu de 1 a 4 de março em Heidelberg, onde os pri-
meiros três premiados vão atuar este mês. A competição Das Lied “procura enfatizar e 
desenvolver Lied como um género musical”, pode ler-se na página da organização, que 
salienta que pretende oferecer aos organizadores de eventos e agentes uma “oportunidade 
não vinculativa de avaliar jovens artistas e novas vozes num ambiente competitivo com um 
júri de alto calibre”.

Nascido em Lisboa, André Baleiro estudou na Universidade das Artes de Berlim e 
foi bolseiro da Fundação Walter & Charlotte Hamel (Hanôver) e da Fundação Calouste Gul-
benkian. O cantor venceu, no ano passado, o concurso internacional Robert Schumann, em 
Zwickau, na Alemanha, e foi distinguido com o 1.º prémio no concurso de canto lírico da 
Fundação Rotária Portuguesa.

O disco Portuguese�Music�for�Cello�and�Orchestra, tendo como solista Bruno Borralhi-
nho, foi o grande vencedor do Listener’s Choice Award, atribuído pela The Violoncello 
Foundation.

Editado pela Naxos em 2015, o disco conta com a participação da Orquestra Gul-
benkian dirigida por Pedro Neves, contemplando quatro obras de compositores portugueses, 
três das quais gravadas pela primeira vez: o Concerto para Violoncelo e Orquestra, de Joly 
Braga Santos; Cena�Lírica, de Luís de Freitas Branco; e Poema, de Luís Costa (numa versão 
completada e orquestrada por Pedro Faria Gomes). O álbum premiado inclui ainda o Con-
certo da Camera col Violoncello Obligato, de Fernando Lopes Graça.

Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, Bruno Borralhinho é membro da 
Orquestra Filarmónica de Dresden, diretor do grupo de câmara Ensemble Mediterrain e 
tem desenvolvido um meritório esforço na difusão da música portuguesa.

André Baleiro premiado 
na Alemanha

Bruno Borralhinho ganha 
prémio Listener’s Choice

10



Berlim,�São�Paulo�e�Londres�são�referências�nos�circuitos�artísticos�
internacionais�e�têm�recebido�muitos�artistas�portugueses�ao�longo�dos�
anos,�enquanto�bolseiros�da�Fundação�Gulbenkian.�Até�30 de abril,�
os�artistas�portugueses�e�estrangeiros,�a�viver�em�Portugal,�podem�
candidatar-se�a�uma�bolsa�para�as�residências�artísticas�na�Fundação�
Armando�Alvares�Penteado,�Gasworks�ou�Künstlerhaus�Bethanien�.

Bolsas para residências artísticas

Igor Jesus é um dos jovens artistas portugueses que conseguiu uma bolsa da Fun-
dação Gulbenkian para a residência de um ano na Künstlerhaus Bethanien, em Berlim. 
Em novembro, termina esta experiência que lhe permitirá aprofundar o trabalho que vem 
desenvolvendo em Portugal e que já o levou a expor em galerias como a Filomena Soares ou 
a Graça Brandão e a estar representado na Coleção António Cachola. 
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As três residências são um impulso para a carreira de artistas, dos 25 aos 45 anos, 
que pretendem explorar novos caminhos e desenvolver projetos experimentais e inovado-
res no campo das Artes Visuais. A bolsa para a Künstlerhaus Bethanien é a única com a 
duração de 12 meses e os candidatos devem demonstrar bons conhecimentos da língua 
alemã. O artista escolhido para esta edição iniciará a sua residência artística a 1 de dezem-
bro deste ano. 

Na GASWORKS International Residency Programme, Catarina de Oliveira termi-
nou em março a apresentação do seu trabalho que junta a performance com o vídeo e o têxtil. 
Durante seis meses, a artista focou-se nas suas próprias histórias de vida, entre o absurdo, 
o cómico e os factos reais, numa proposta artística original que está exposta no próprio site 
da instituição gasworks.org.uk. Em 2011, Mariana Caló passou pela mesma residência e nos 
anos seguintes obteve o Prémio BES Revelação e o lugar de finalista do prémio Novos Artis-
tas da Fundação EDP, juntamente com Francisco Queimadela. Os novos candidatos a esta 
bolsa de seis meses devem enviar currículo, uma descrição do projeto de trabalho a desen-
volver e documentação visual sobre a obra realizada, em particular sobre a mais recente. 
A residência iniciar-se-á em janeiro do próximo ano. 

Quanto à residência na Fundação Armando Alvares Penteado, em São Paulo, terá 
a duração de quatro meses e o seu início está previsto para setembro deste ano. Depois da 
decisão do júri, todos os resultados serão publicados durante o mês de junho. 

 
Regulamento e formulário de candidatura em gulbenkian.pt.

edifício lutetia, espaço das residências artísticas em são paulo
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Ao longo dos anos, o Prémio distinguiu inú-
meros escritores de livros infantojuvenis. Entre eles 
estão Ana Pessoa e David Machado (na foto), escolhi-
dos para integrar um grupo de 39 autores europeus 
com menos de 40 anos que vão participar num projeto 
inédito, comissariado pelo Hay Festival e pela Capital 
Europeia da Cultura. O projeto inclui a edição de duas 
antologias de textos para crianças e jovens e a partici-
pação num festival literário em Aarhus (Dinamarca). 

As antologias, subordinadas ao tema Viagem, 
contam com textos inéditos destes autores: o conto 
Viagem�ao�centro�do�escuro de David Machado, com 
ilustrações de Benji Davies, para a antologia destinada 
a crianças; e o conto O�poço�azul, de Ana Pessoa, ilus-
trado por Helen Stephens, na antologia para jovens. 
As duas antologias serão publicadas, em maio, em 
inglês e, no final do ano, em dinamarquês. Em outu-
bro, os 39 autores selecionados vão participar na pri-
meira edição do Hay Festival dedicado à literatura 
para a infância e juventude, cujo programa incluirá 
visitas a escolas em Aarhus.

David Machado é autor de romances, contos 
e vários livros para crianças, entre os quais Tubarão�
na�banheira, Eu�acredito e Uma�noite�caiu�uma�estrela. 
Em 2005, A�noite�dos�animais�inventados, valeu-lhe o 
Prémio Branquinho da Fonseca/Expresso- Gul-
benkian, na modalidade infantil. Já Ana Pessoa, a 
viver e a trabalhar em Bruxelas há uma década, é 

autora de Mary�John e Supergigante, tendo conquistado 
o Prémio Branquinho da Fonseca (modalidade juvenil) 
em 2011, com a sua primeira obra editada, O�Caderno�
Vermelho�da�Rapariga�Karateca.

Este ano, o Prémio Branquinho da Fonseca 
tem candidaturas abertas até 31 de maio, destinadas a 
todos os jovens entre os 15 e os 30 anos que tenham 
obras escritas para a infância ou para a juventude.  
Informações em gulbenkian.pt/iniciativas/premios.

O�Prémio�Branquinho�da�Fonseca,�iniciativa�conjunta�da�Fundação�
Calouste�Gulbenkian�e�do�jornal�Expresso,�foi�criado�para�incentivar�
o�aparecimento�de�jovens�escritores�de�literatura�infantil�e�juvenil.�
As�candidaturas�podem�ser�entregues�até�31�de�maio.

david machado © mar babo

Notícias

Prémio Branquinho da Fonseca
Candidaturas até 31 de maio
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Chissengo Tchonhi, pediatra formada pela 
Universidade Agostinho Neto, em Luanda, investiga 
a epidemiologia das hemoglobinopatias na província 
do Bengo, uma doença responsável por uma parte 
significativa da mortalidade infantil em África. A 
chegar à fase final do seu doutoramento em Biologia, 
na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 
para o qual tem uma bolsa da Fundação Calouste 
Gulbenkian, Chissengo Tchonhi quer continuar 
ligada ao Centro de Investigação em Saúde de Angola 
– CISA onde desenvolve este estudo. Nos seus planos 
está também a conciliação da investigação com a clí-
nica, já que considera serem precisos mais investiga-
dores angolanos a fazer ciência em Angola. 

Em que consiste o projeto que está  
a desenvolver no CISA?

O estudo “Epidemiologia das hemoglobino-
patias: variabilidade genética da hemoglobina e de 
enzimas eritrocitárias” é um projeto que decorre na 
província do Bengo, em Angola, em estreita articula-
ção com o Hospital Geral e onde foi feito o acompa-
nhamento de 2000 crianças nascidas na materni-
dade. Antes do parto, convidámos as mães que 
estavam prestes a dar à luz a participar neste projeto, 
explicando a importância do seguimento das crian-
ças por causa das doenças e as razões da investigação. 
Após o parto, colhíamos o sangue do cordão umbili-
cal para o hemograma e a eletroforese, de forma a 
detetar os tipos de hemoglobina da criança. Colhia-se 
também o sangue do calcanhar para o estudo do 
DNA. Numa primeira fase seguimos todas as crian-
ças, doentes e não doentes, porque se trata de um 
projeto de doutoramento. Concluímos que mais de 20 
por cento apresentam traço falciforme e dois por 
cento têm anemia drepanocítica.

São doenças mortais para as crianças?
Em Angola, tal como em outros países afri-

canos com elevada prevalência de malária, as hemo-
globinopatias são um problema de saúde pública e a 
Organização Mundial de Saúde aconselha que sejam 
criadas condições para o seguimento das crianças até 
aos cinco anos de idade, já que causam elevada mor-
talidade nesta faixa etária. Ambas as doenças – a dre-
panocitose e a deficiência de fosfato-6-glucosa-
-deshidrogenase –, têm como complicação a anemia. 
A drepanocitose também provoca crise álgica, dores 
nos ossos, dor torácica ou abdominal, sendo que em 
alguns casos mais graves pode mesmo resultar num 
AVC (acidente vascular cerebral) em tenra idade. 

E como é feito o acompanhamento  
no hospital?

As crianças doentes são seguidas todos os 
três meses e ao longo das consultas avaliamos parâ-
metros de crescimento, vigiamos o cumprimento do 
calendário vacinal, fazemos o tratamento de infeções 
e aconselhamos as mães, quer ao nível da alimenta-
ção quer nos cuidados do dia a dia. Nas crianças dre-
panocíticas faz-se a administração da penicilina, 
vitaminas e ácido fólico para prevenir a anemia e 
confirma-se se há incumprimento no cartão de vaci-
nas, a fim de evitar a contração de outras doenças. A 
par deste projeto existe outro no qual as crianças são 
rastreadas no banco da urgência do hospital e tam-
bém são acompanhadas pela equipa. 

Quais as principais dificuldades  
que enfrentaram no projeto? 

Uma das dificuldades mais comuns e a mais 
complicada é a compra dos fármacos porque são 
medicamentos que a criança vai ter de tomar durante 

“Precisamos de mais 
investigadores em Angola”
Chissengo Tchonhi, uma investigadora no Bengo
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toda a vida. As mães às vezes esquecem a toma, outras 
vezes não conseguem comprar, há muitas condicio-
nantes. Outro problema identificado foi a resistência 
inicial das mães. O desconhecimento é grande e, por 
isso, ao mesmo tempo que ficam curiosas também 
ficam “de pé atrás” pois não é comum levar as crian-
ças ao hospital quando não estão doentes. No início 
foi difícil, mas com a continuação do projeto perce-
beram que era preciso levar as crianças ao hospital e 
fazer o acompanhamento. O que tentamos fazer é 
seguir todas as crianças, mesmo as que não estão 
doentes, ensinando os cuidados nos primeiros anos 
de vida e ao nível da alimentação. Nesta zona há muita 
crença religiosa e por causa de uma simples diarreia 
podem aplicar tratamentos tradicionais que não 
resultam. É também por isso que, em todas as con-
sultas, fazemos muita educação para a saúde. Sabemos 
que a criança drepanocítica tem imunidade baixa e é 
importante que se previnam crises. As mães conse-
guiram perceber que quanto mais cedo levarem a 
criança ao hospital mais evitam que a criança caia 
numa crise de infeção aguda. No decurso do projeto 
perdemos algumas crianças porque mudaram de 
localidade ou por dificuldades de deslocação. As que 
não se conseguem deslocar não aparecem nas con-

sultas. Uma coisa curiosa foi que à medida que o 
tempo foi passando também foram aparecendo pes-
soas cujos filhos não nasceram no hospital onde faze-
mos o estudo, mas tiveram conhecimento e quiseram 
entrar no projeto. 

O que planeia fazer depois da investi-
gação e do doutoramento concluídos?

No nosso hospital-escola (o Hospital Pediá-
trico David Bernardino) em Luanda, há muito tempo 
que se vem acompanhando este tipo de crianças. Nas 
outras províncias ainda estamos a dar os primeiros 
passos. Estas crianças continuarão a ser seguidas no 
Hospital Geral do Bengo e há colegas que estão a fazer 
a formação e farão esse acompanhamento. Iniciei 
esta investigação, mas nunca me desliguei da clínica 
completamente. Quando o médico deixa de ver doen-
tes é complicado, até porque uma atividade comple-
menta a outra. Por isso, no futuro, a investigação não 
vai ficar de parte na minha vida e quero continuar 
ligada ao CISA. Precisamos de mais investigadores 
em Angola. Somos poucos e não podemos abandonar 
a investigação para que a ciência possa avançar. 

chissengo tchonhi © márcia lessa
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Roksana Pirzgalska, estudante de doutoramento do grupo de Obesidade 
do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), é a vencedora do Prémio Pulido Valente 
2016 pela descoberta de que o tecido adiposo é inervado e a ativação direta destes 
neurónios queima gordura. O Prémio, no valor de 10 mil euros, é atribuído anual-
mente pela Fundação Professor Francisco Pulido Valente e pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia e procura distinguir o melhor artigo publicado numa área 
das Ciências Biomédicas (este ano foram as Neurociências) por um investigador 
com menos de 35 anos. 

O trabalho agora distinguido foi desenvolvido no laboratório de Ana 
Domingos e originalmente publicado na revista científica Cell, artigo de que a 
estudante de doutoramento é primeira autora. O valor do prémio vai permitir à 
investigadora  participar em conferências internacionais para discutir o seu tra-
balho com a comunidade científica mais alargada.

roksana pirzgalska © inês domingues, igc

Prémio Pulido Valente  
para doutoranda do IGC 
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Entre 13 e 19 de março celebrou-se por toda a Europa a Semana ERC, por ocasião do 
10.º aniversário do Conselho Europeu de Investigação (European Research Council – ERC). 
O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) participou nesta iniciativa com a organização de 
uma campanha multimédia lançada nas redes sociais que, durante uma semana, deu voz a 
investigadores do IGC com financiamento do Conselho que soma cerca de 17,6 milhões de 
euros. Raquel Oliveira, Lars Jansen, Miguel Soares, Mónica Bettencourt Dias e Luís Ferreira 
Moita falaram sobre a investigação que desenvolvem e sobre a importância deste programa de 
financiamento para o futuro da ciência europeia. 

Jonathan Howard, diretor do IGC, diz que o papel do Conselho, enquanto “impul-
sionador de ciência de elevada qualidade na Europa, é inquestionável”. Howard lembra que o 
papel é diferente nos vários países europeus e que, para cientistas que trabalham em países 
prósperos da União Europeia, “o ERC é uma fonte de financiamento adicional (e muito gene-
rosa) para além dos outros recursos nacionais existentes, como os Research Councils e a 
Wellcome Trust no Reino Unido, ou a DFG e a sociedade Max-Planck na Alemanha”. Para países 
mais periféricos como Portugal, “o ERC oferece essencialmente a única forma de financiar 
projetos de investigação a um nível internacionalmente competitivo”. Jonathan Howard está 
convencido de que no atual estado da economia portuguesa, seria “difícil manter uma comu-
nidade de ciências básicas competitiva se o financiamento do ERC não existisse”.

A criação do Conselho pela Comissão Europeia, em 2007, impulsionou a investigação 
europeia e apoiou muitos investigadores de topo no desenvolvimento de projetos inovadores, 
proporcionando-lhes um grande financiamento por um período de cinco anos. A campanha 
promovida pelo IGC esteve inserida numa atividade conjunta da EU-LIFE, a aliança de 13 centros 
europeus de investigação em ciências da vida da qual o IGC é o representante português.

da esquerda para a direita, de cima para baixo: raquel oliveira, lars jansen, miguel soares, mónica 
bettencourt dias, luís rocha e jonathan howard © sandra ribeiro, igc

Conselho Europeu de Investigação 
celebra 10.º aniversário 
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Sociedade de Microbiologia 
Clínica financia investigação IGC

Jessica Thompson, investigadora doutorada do Instituto Gulbenkian de Ciência 
(IGC), está entre os 14 contemplados com o financiamento da Sociedade Europeia de 
Microbiologia Clínica e Doenças Infeciosas (ESCMID). Anualmente, a ESCMID elege os 
melhores projetos, no campo de doenças e infeções virais, parasíticas ou fúngicas, a serem 
desenvolvidos na Europa por jovens clínicos ou investigadores doutorados. Esta é a pri-
meira vez que um investigador do IGC atrai financiamento da ESCMID.

O projeto terá um financiamento de 20 mil euros e, durante dois anos, propõe-se 
investigar se as interações naturais entre bactérias benéficas do intestino e o sistema 
imune do hospedeiro podem influenciar o desfecho da malária. Para a investigadora, “esta 
nova abordagem é um ponto de partida para encontrar potenciais estirpes probióticas que 
possam aumentar a proteção natural contra a malária”. Jessica Thompson salienta outras 
vertentes do estudo em que se vai pesquisar “como diferentes bactérias interagem com o 
sistema imune ou como o comportamento das bactérias e do hospedeiro se moldam e são 
moldados entre si”. Finalmente, a investigadora quer verificar quais as consequências des-
tas interações na saúde do hospedeiro e na resistência à doença.

Jessica Thompson colabora neste projeto com o investigador principal do IGC 
Miguel Soares e com Peter Crompton, do National Institutes of Health (NIH, EUA). 

©
 ig

c
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Academia britânica distingue 
médica portuguesa

Ester Coutinho, estudante de doutoramento do Programa de Formação Médica 
Avançada (PFMA), foi distinguida no final de fevereiro pela Academia de Ciências Médicas 
do Reino Unido com o prémio de melhor apresentação oral da Spring Meeting da Academia. 
A médica e investigadora foi reconhecida pelo recente estudo publicado na revista científica 
The�Lancet�sobre disfunções no neurodesenvolvimento de crianças.

No âmbito do seu doutoramento, Ester Coutinho estuda o papel que os anticorpos 
das mães podem desempenhar no desenvolvimento cerebral dos fetos, com possíveis con-
sequências a nível de doenças do neurodesenvolvimento das crianças, como deficiências 
cognitivas, motoras, etc… Os resultados mais recentes revelam que a presença durante a 
gravidez de anticorpos maternos contra uma proteína envolvida no neurodesenvolvimento 
aumenta o risco de as mulheres darem à luz crianças com atraso mental. “O prémio é um 
agradável reconhecimento do valor do nosso trabalho pela Academia de Ciências Médicas 
britânica, que me deixou a mim e a toda a equipa bastante feliz, e que nos estimula a conti-
nuar a fazer investigação nesta área da neuroimunologia”, refere Ester Coutinho.

Atualmente a realizar o seu douto-
ramento na Universidade de Oxford, Ester 
Coutinho é aluna da 4.ª e última edição do 
PFMA que começou em 2011. Este programa 
de doutoramento destinava-se a médicos 
que desejavam adquirir uma forte educação 
científica como base para investigação 
médica e prática clínica. Este programa foi 
apoiado pela Fundação Gulbenkian, pela 
Fundação Champalimaud, pelo Ministério 
da Saúde e pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia. Os cursos graduados deste pro-
grama tiveram lugar no Instituto Gul-
benkian de Ciência e em outras instituições 
científicas nacionais.

ester coutinho a ser felicitada por robert lechler, presidente da academia de  
ciências médicas do reino unido © d.r.
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Na�conferência�Investimento em Portugal,�organizada�em�março�
pela�Fundação�Gulbenkian�por�iniciativa�do�Presidente�da�República,�
apontaram-se�os�desafios�e�os�caminhos�que�podem�levar�o�país�a�crescer.

A importância do investimento para relançar o crescimento da produtividade foi 
o ponto de partida de um dia de reflexão e debate, que, a 15 de março, reuniu na Fundação 
Calouste Gulbenkian um conjunto de especialistas para a conferência Investimento�em�Portugal.

O propósito desta iniciativa foi desde logo reafirmado na abertura da conferência 
pelo presidente da Fundação: “Portugal necessita, mais do que nunca, de uma clara estraté-
gia de promoção e atração de investimento privado.” Artur Santos Silva considera que para 
garantir a sustentabilidade de objetivos mais ambiciosos do nosso crescimento económico, 
“temos de entrar num novo ciclo de progresso. Temos de retomar o caminho do crescimento 
e aproximarmo-nos dos outros países europeus, para o que é essencial o aumento do inves-
timento.”

Ambição, crescimento económico, convergência e espaço europeu seriam, de 
resto, aspetos essenciais da discussão ao longo deste dia, tal como resumiu o comissário da 
conferência, Pedro Pita Barros. “Se há globalmente um consenso para que haja mais inves-
timento privado que aumente a produtividade, porque é que não se consegue?”, questionou 
Pita Barros, sublinhando que a dificuldade não está na definição dos objetivos, mas sim de 
como lá chegar.

artur santos silva, presidente da fundação calouste gulbenkian © luís lopes

Aconteceu
Mais qualidade e confiança 
para investir em Portugal 

20



Um clima favorável ao investimento, uma estratégia equilibrada de consolidação 
das finanças públicas, utilizar os mecanismos dos fundos europeus, a redução de custos de 
contexto, assegurar um bom sistema de financiamento ao investimento, a melhoria das 
qualificações profissionais, e um investimento público que valorize o investimento privado 
foram os principais pontos na intervenção do Primeiro-Ministro António Costa, que mar-
cou presença na abertura dos trabalhos desta conferência.

Investir melhor
“Não adianta investir mais se o investimento mantiver a má qualidade”, afirmou 

Daniel Bessa, reforçando a ideia que ficou patente no painel que moderou, “Políticas em 
prol do investimento empresarial”, e em que participaram Fernando Alexandre (Universi-
dade do Minho), Carlos Tavares (CGD) e Ricardo Reis (London School of Economics). A 
inflexão que foi feita no padrão de investimento da economia portuguesa, desde a adesão ao 
euro, para sectores não transacionáveis foi realçada por estes oradores, demonstrando 
como o fraco retorno deste investimento arrastou toda a economia portuguesa para uma 
baixa produtividade.

Evitar a seleção de “maus projetos” e repensar o mecanismo central de financia-
mento do investimento, muito assente nos bancos, levou ainda à sugestão de que o finan-
ciamento bancário deverá olhar mais para o conhecimento como ativo intangível que sirva 
de colateral. Foi ainda referido o papel de novos mecanismos como o crowdfunding ou bolsas 
de empréstimos a empresas, entre outras opções de financiamento que devem ser exploradas.

“A visão das trincheiras”
A perspetiva empresarial – ou “a visão das trincheiras”, como lhe chamaria Pedro 

Pita Barros – esteve em foco num painel que arrancou com Manuel Carlos, representante 
da APICCAPS (Associação dos Profissionais de Calçado) e uma entre várias vozes a apontar 
que “o maior problema em Portugal é a descontinuidade das políticas públicas”.

o primeiro‑ministro na abertura da conferência © luís lopes
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Duas outras intervenções, de Sandra Santos (BA Glass) e de Carlos Ribas (Bosch 
Portugal), convergiram na defesa de um pensamento estratégico (“pensar cedo”), do diag-
nóstico informado e de uma ação consistente para as empresas.

O investimento vai para além da formação bruta de capital fixo: não é só comprar 
equipamento, é fazer com que ele seja produtivo. “É preciso operar mudanças no processo 
produtivo, o que significa que nem todos estarão cá no final desse processo, mas os que 
estiverem estarão numa posição melhor”, diria Pita Barros no final da conferência. 
“A renovação do tecido empresarial faz parte dos efeitos do investimento”, rematou.

A importância da capacidade de gestão e de um pensamento no espaço global, 
olhando para os mercados internacionais como forma de crescer, foram outros aspetos 
sublinhados no painel que reuniu alguns empresários, onde não foram lamentados os 
“custos de contexto”, mas antes apontados como benefícios a localização e as condições de 
vida em Portugal, que permitem atrair trabalhadores qualificados. Carlos Ribas iria mais 
longe, afirmando que “Portugal tem do melhor que há na área do ensino superior, a nível 
mundial”. Por outro lado, Sandra Santos, que dirige uma empresa onde 25 por cento dos 
trabalhadores são portugueses, realçou que “a capacidade de adaptação dos trabalhadores 
portugueses pode ser bem ou mal aproveitada”.

A previsibilidade das regras e a estabilidade do ambiente político e social, 
incluindo a imagem do país veiculada pelos media, foram porém enunciados como fatores-
-chave para tirar partido dos “benefícios de contexto”.

“Surfar as vagas de investimento”
No painel moderado por Miguel Cadilhe, em que se falou do investimento e da sua 

importância em termos macroeconómicos, foi realçado que a poupança das empresas tem 
vindo a ganhar cada vez mais peso no financiamento do seu próprio investimento e referiu-
-se o papel cada vez mais importante das economias emergentes, desenhando-se um cená-
rio em que Portugal venha a ter num futuro próximo mais investimento indiano ou chinês 
do que alemão ou polaco. Em termos de funcionamento dos mecanismos de poupança e 

isabel horta correia (banco de portugal), miguel cadilhe (antigo ministro das finanças), teodora cardoso (conselho das finanças 
públicas) e josé félix ribeiro (economista, f.c. gulbenkian) © luís lopes
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investimento, uma mensagem que perpassou várias intervenções defendeu o retorno ade-
quado e estável ao investimento nos setores transacionáveis.

Depois das intervenções e análises de Isabel Horta Correia (Banco de Portugal / 
Católica-Lisbon) e de Teodora Cardoso (Conselho das Finanças Públicas), o economista 
José Félix Ribeiro (Fundação Gulbenkian) questionou a valorização do território para o 
investimento e defendeu que a localização de Portugal seja pensada como um fator de van-
tagem. “Como surfar as vagas internacionais de investimento?”, desafiou, sugerindo uma 
passagem da indústria para os serviços e para os conhecimentos usados por essas indústrias.

No diálogo que juntou o Comissário Europeu Carlos Moedas e o Ministro da Ciência, 
Manuel Heitor, falou-se da transição entre a inovação, o investimento e a produtividade, 
sublinhando a importância das fontes de conhecimento, como as universidades e start-ups, 
para o investimento.

“A inovação está agora na intersecção das disciplinas”, afirmou Carlos Moedas, 
sublinhando que “a inovação que cria mercados é a única que cria empregos”. Neste último 
painel falar-se-ia da importância de fazer parte de redes internacionais, da lógica das 
“redes de oportunidades” e do desafio de transportar este conceito para as políticas públi-
cas, num trabalho que as universidades podem ajudar a pensar.

No encerramento da conferência, Pedro Pita Barros resumiu os principais desa-
fios, que passam por pensar em termos europeus, também no que respeita aos mecanismos 
de enquadramento e apoio ao investimento produtivo; alcançar uma coerência global que 
permita o desenvolvimento de forma descentralizada de novas áreas de desenvolvimento; 
ter a capacidade de garantir estabilidade para o funcionamento das atividades económicas; 
e, finalmente, ter a capacidade de gerar ideias novas que estimulem o investimento privado 
produtivo.

A última intervenção coube ao Presidente da República, que reiterou: “Portugal 
precisa de crescer muito mais e sustentadamente nos próximos anos”. Na sua intervenção, 
insistiu que para isso “não basta estabilidade política e laboral”, sendo também necessário 
garantir estabilidade legislativa e fiscal. “Tudo isto de nada vale sem confiança. Confiança é 
a chave do investimento e, por isso, a chave do crescimento”, defendeu.

o presidente da república no encerramento da conferência © luís lopes
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Foi com o coração aos pulos que os jovens finalistas do concurso Ciência em Cena se apre-
sentaram em palco no dia 18 de março, na Fundação Calouste Gulbenkian. Entre os dez trabalhos 
apresentados, selecionados entre mais de 200 candidaturas, o júri formado por Elizabeth Silva 
(Comissão Nacional da Unesco – Portugal), José Carlos Malato (apresentador da RTP) e Miguel Men-
des (presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia) acabaria por distinguir ex�aequo os projetos 
Desabafos�de�um�Coração, Sorte e Heart�Attack. Os vencedores receberam um cheque no valor de 500 
euros e um convite para o espetáculo solidário da Maratona da Saúde, na RTP.

Em Desabafos�de�um�Coração, Mariana Sousa interpretou um monólogo em registo de stand-
-up�comedy onde o coração faz um ultimato aos humanos que o maltratam e ameaça com a sua autode-
terminação, metendo “os ventrículos e as aurículas dentro de uma mochila” e partindo para longe. 
Com um texto que a aluna da Escola Escultor António Fernandes de Sá (Vila Nova de Gaia), de apenas 
14 anos, escreveu sozinha, Desabafos�de�um�Coração arrancou muitas gargalhadas entre o público e 
mostrou ser merecedor de um lugar entre os vencedores desta prova.

Do Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha, um grupo de cinco jovens de 17 anos 
cruzou a performance e o vídeo no projeto Sorte. Cátia Neves, Gabriel Gama, Hugo de Carvalho, Hugo 
Reis e Patrícia Fernandes contaram a história ficcionada de Gaspar, “um sortudo” aos olhos dos cole-
gas porque tem uma mota, porque tem sucesso entre as raparigas e porque passa a vida a comer ham-
búrgueres… “sem engordar”. Mas a sorte de Gaspar muda quando se liberta um coágulo das artérias 
do coração, afetando gravemente as suas capacidades motoras e de comunicação. E muda também a 
perceção dos colegas: “O Gaspar, se tiver sorte, um dia voltará a andar e a falar.”

Não confiar na sorte foi uma mensagem que ecoou de várias formas nos trabalhos apresen-
tados, sublinhada nas apreciações do júri de que fazia parte José Carlos Malato. O apresentador da 
RTP, de 53 anos, evocou a sua própria experiência ao contar que foi vítima de um enfarte aos 49 anos. 
“A vida é feita de escolhas”, disse perante uma plateia onde, entre alguns adultos (familiares dos alu-
nos e professores envolvidos nos projetos), estavam essencialmente jovens numa idade em que pre-
domina um sentimento de invulnerabilidade perante cenários de doença. Mas a verdade é que cada 
vez mais os jovens revelam problemas de saúde relacionados com hábitos pouco saudáveis e isso foi 
reforçado nesta sessão.

Também distinguidos na final do concurso Ciência em Cena foram os jovens madeirenses 
Élvio Capelinha (15 anos), Inês Basílio (14), Mariana Pestana (15) e Iara Olim (13), da Escola Básica e 
Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava. Coordenados pela professora Angelizabel Freitas, 
os quatro alunos realizaram o vídeo Heart�Attack onde estabelecem um paralelismo entre um desgosto 
de amor e um “ataque de coraçã0”.

As�doenças�cardiovasculares�estiveram�em�destaque�na�3.ª�edição�do�
concurso,�onde�o�tema�foi�tratado�com�humor,�criatividade�e�sensibilidade�
por�adolescentes�de�escolas�de�todo�o�país.
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Aconteceu
Final do concurso Ciência  
em Cena
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Arte 
Conversas sobre  
Almada Negreiros

Mais de 55 mil pessoas visitaram já a exposição dedicada a José de Almada Negreiros 
que reúne mais de quatrocentas obras do artista, muitas delas inéditas, outras raramente 
vistas, mostrando as surpreendentes faces de um artista que se afirmou como um dos rostos 
mais emblemáticos do modernismo português. Privilegiando uma apresentação fluida, 
sem preocupações cronológicas nem arrumações por géneros, esta exposição contribui 
para um novo olhar sobre Almada à luz dos recentes estudos sobre o modernismo e os 
modernismos nacionais. Um ciclo de mesas-redondas, organizado em colaboração com o 
Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, aprofunda a obra deste artista que assumiu a modernidade como um modo 
de ser.

Os�quatro�manifestos�de�Almada�Negreiros será o tema do próximo debate no âmbito 
deste ciclo a realizar na Casa Fernando Pessoa, no dia 19 de abril às 18h, com intervenções 
de Antonio Sáez Delgado, Sara Afonso Ferreira, Rita Marnoto, e moderação de  Joana Cunha 
Leal e Mariana Pinto dos Santos, curadora da exposição.

aspeto da exposição © márcia lessa
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JOSÉ DE ALMADA NEGREIROS: 
UMA MANEIRA DE SER MODERNO
Curadoria: Mariana Pinto dos Santos
Curadoria executiva: Ana Vasconcelos

Edifício�Sede�–�Galeria�Principal�e�Galeria�do�Piso�Inferior
Até 5 junho

Novo horário:
Quintas e sábados das 10h às 21h
Segundas, quartas, sextas e domingos das 10h às 18h
Encerra às terças

Visitas guiadas e programação complementar:
gulbenkian.pt/museu

Performance  
no espaço público

Tendo como pano de fundo a exposição de 
Almada Negreiros, realiza-se uma ampla iniciativa 
dedicada à performance na esfera pública que vai assi-
nalar o dia em que Almada ocupou o palco do Teatro 
República (atual São Luiz) para ler o seu Ultimatum às 
gerações futuristas do século xx. Ocorrida há precisa-
mente 100 anos, essa conferência constituiu um 
marco inaugural da performance na arte portuguesa. 
O programa inclui uma conferência internacional a 
realizar na Fundação Calouste Gulbenkian, bem 
como espetáculos e performances em várias institui-
ções culturais de Lisboa.

 Na Fundação Gulbenkian, no dia 10 de 
abril, reúnem-se conferencistas nacionais e interna-
cionais, como Jen Harvie (Queen Mary, Universidade 
de Londres), Christine Greiner (Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo), Rebecca Schneider 
(Departamento de Artes Teatrais e Estudos de Perfor-
mance, Brown University) e Idalina Conde (ISCTE-
-IUL) para debater questões ligadas ao futurismo e à 
performance-arte. Após a conferência é lançado um 
livro da editora Orpheu, dedicado à performance e aos 
espetáculos que colocam esta manifestação artística 
no centro das atenções. 

folheto da conferência futurista de almada © d.r.
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Com a apresentação de obras em escultura e outros trabalhos tridimen-
sionais está completa a primeira mostra representativa do acervo da Coleção 
Moderna do Museu Calouste Gulbenkian. Na linha da nova orientação programá-
tica, a coleção ocupa as galerias principais do edifício, tendo sido reforçado o diálogo 
com a coleção do Fundador.

Ao mesmo tempo, a Coleção de Fundador renovou a apresentação das 
suas obras nas salas do século xviii e xix, tornando o percurso mais sedutor para o 
visitante. Para além de intervenções diversas de reabilitação e renovação, a escul-
tura está agora exposta em pequenos núcleos distribuídos ao longo da sala e a pin-
tura foi reorganizada de maneira a privilegiar os conjuntos mais relevantes, como 
as obras impressionistas. Também a Sala Guardi e o espaço destinado à pintura 
inglesa do século xviii exibem uma renovada distribuição das obras. A Galeria de 
Artes Decorativas do Séc. xviii acolhe atualmente uma extensão da exposição de 
Manuela Marques, refletindo a tendência para incursões contemporâneas no seu 
espaço, como é o caso desta exposição que inaugura o Ciclo Conversas.

COLEÇÃO MODERNA
Portugal em Flagrante

A apresentação da Coleção Moderna reúne 340 trabalhos de 160 artistas, 
dando uma visão abrangente da mais completa coleção de arte moderna portuguesa. 

O primeiro núcleo desta exposição, constituído por obras sobre papel e 
documentação da Biblioteca de Arte, ocupa desde o verão todo o piso inferior do 
edifício. De um modo didático, e tendo como público-alvo alunos e professores, 
propõe uma introdução à história de Portugal do século xx, dando conta da ativi-
dade artística nacional desde a Primeira República até aos dias de hoje. Projetos 
de larga escala como a urbanização da cidade de Lisboa ou a Exposição Universal 
de Lisboa de 1940 são aprofundadas, quer através de documentos da Biblioteca de 
Arte da Fundação, quer através de projetos recentes de artistas como Miguel Palma. 
Estão também expostos trabalhos de jovens artistas  como Susana Gaudêncio, 
Nuno Nunes-Ferreira e Jose Carlos Teixeira, que contribuem para refletir sobre 
alguns dos aspetos mais sombrios deste período.

As mostras de pintura e escultura, inauguradas posteriormente nos 
pisos superior e térreo, seguem a mesma trajetória, começando no início do século 
xx e trazendo-nos até à atualidade. Um dos aspetos a destacar é a importância de 
cidades como Paris e Londres no percurso de vários artistas, quer como destino 
de escape quer como local de formação artística.  A exposição reflete essa tendên-

Um museu, duas coleções
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COLEÇÃO MODERNA
PORTUGAL EM FLAGRANTE
Curadoria: Penelope Curtis, Ana Barata,  
Ana Vasconcelos, Leonor Nazaré e Patrícia  
Rosas Prior

Museu�Calouste�Gulbenkian�–�Coleção�Moderna�
Nave�
De quarta a segunda | 10h às 18h
Encerra às terças-feiras 

cia, cruzando trabalhos de artistas portugueses como Paula Rego com obras dos 
anos sessenta de artistas como David Hockney. 

Entre as obras de escultura agora expostas podem encontrar-se traba-
lhos de Auguste Rodin, René Lalique, Charles Sargeant Jagger ou Alfred Gilbert, 
pertencentes à Coleção do Fundador. Alguns empréstimos provenientes do Museu 
do Chiado e da Escola de Belas-Artes também contribuem para ampliar a visão da 
escultura do início do século xx.  

aspeto da exposição © carlos azevedo
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CONVERSAS
Manuela Marques e Versailles
A face escondida do sol 

Manuela Marques é a primeira interlocutora de uma série de três conversas que se 
vão estabelecer, ao longo do ano, entre a arte contemporânea e a Coleção do Fundador do 
Museu Calouste Gulbenkian. 

Na Galeria do piso inferior do Museu é mostrada uma série de fotografias captadas 
por Manuela Marques nas suas deambulações pelos espaços interditos do Palácio de Ver-
sailles e que se ligam a obras das salas do século xviii do Museu Gulbenkian. Algumas foto-
grafias da artista estão expostas nas galerias do Museu, dialogando com as obras relaciona-
das com Versailles, muitas das quais encomendas régias ou da nobreza francesa entre os 
reinados de Luís xiv e Luís xvi. Algumas das peças expostas encontram-se habitualmente nas 
reservas do Museu, sendo mostradas ao público pela primeira vez.

Manuela Marques vive há várias décadas em Paris e ali tem desenvolvido, desde o 
início da década de 1990, uma importante atividade expositiva em várias instituições france-
sas. Em Portugal expôs pela primeira vez nos Encontros da Imagem de Braga, em 2002, e 
depois na Bienal de Fotografia de Lisboa, em 2005. Em 2011, foi distinguida com o prémio BES 
Photo. O seu trabalho está amplamente representado em várias coleções públicas e privadas.

MANUELA MARQUES E VERSAILLES. 
A FACE ESCONDIDA DO SOL
Curadoria: João Carvalho Dias e Nuno Vassallo e Silva 

Museu�Calouste�Gulbenkian�–�Coleção�do�Fundador
Galerias�do�Museu�e�Galeria�do�piso�inferior�
Até 22 maio | 10h às 18h
Encerra às terças-feiras

aspeto da exposição na coleção do fundador  © carlos azevedo
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Quem circular este mês junto ao Anfiteatro ao Ar Livre, no Jardim Gulbenkian, vai 
deparar-se com um cenário bem diferente do habitual. No centro do palco encontrará uma 
casa�provisória, concebida e construída pelo artista Ricardo Jacinto, com um habitante inespe-
rado, que aí vai estabelecer residência entre os dias 9 e 29 de abril. Trata-se do maestro, pia-
nista e performer italiano Marino Formenti que durante 20 dias consecutivos, 24h por dia, 
viverá nessa casa temporária onde se senta ao piano, toca, come, dorme, alternando música e 
silêncio, num espaço simultaneamente público e privado. Entre as 10h e as 20h (sábados 15, 
22 e 29 até às 2h) o público é convidado a entrar e sair livremente da casa para ouvir música ao 
vivo numa dimensão diferente, podendo seguir o artista 24 horas por dia via streaming.

Intitulada Nowhere, esta performance realiza-se no âmbito de uma colaboração e 
co-produção entre a Fundação Calouste Gulbenkian e a bienal de artes contemporâneas 
BoCA, um novo projeto com direção artística do ator e encenador John Romão que promove 
sinergias entre instituições artísticas nacionais e internacionais, encorajando os artistas a 
apresentar criações fora das suas linguagens habituais e em espaços diferentes. Esta instalação 
no Jardim da Fundação Gulbenkian remete para um não-lugar na cidade, onde a vida e a 
música se tornam uma só. Apagada a divisão entre palco e vida, entre dia e noite, anulam-se as 
convenções de tempo, espaço e programa. Com repertório de John Cage, Morton Feldman, Erik 
Satie, Brian Eno, Jean-Henri d’Anglebert, Gaspard le Roux ou Björk, entre o barroco e o con-
temporâneo, Formenti vai testar os seus limites neste seu singular projeto.

 A Bienal BoCA teve início a 17 de março e decorre até 30 de abril.

jardim gulbenkian © márcia lessa

Um habitante inesperado  
no Jardim Gulbenkian
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O Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian será um dos pal-
cos escolhidos para a digressão de aniversário da Kremerata Baltica, uma das 
mais aclamadas orquestras de câmara europeias, composta por jovens instru-
mentistas dos países bálticos. Trata-se, na verdade, de um duplo festejo, já que, 
à celebração dos 20 anos desta formação, se junta a dos 70 anos de Gidon Kremer, 
o célebre maestro e violinista fundador desta orquestra. Após ter realizado vários 
concertos nos Estados Unidos e Canadá, a Orquestra iniciou uma digressão por 
diversos países da Europa: Alemanha, Suíça, Espanha, Reino Unido, França, 
Hungria, Itália, Portugal, República Checa e Holanda.

Na Fundação Gulbenkian, a Kremerata Baltica apresenta-se num con-
certo único, no dia 17 de abril, às 21h, no âmbito do Ciclo Grandes Intérpretes.

A história desta orquestra remonta a 1997, quando Kremer, na altura já 
um virtuoso violinista e um dos mais respeitados diretores de orquestra europeus, 
decidiu reunir 23 jovens músicos dos países bálticos numa formação de câmara. 

A excelência deste agrupamento fez-se notar e cedo começou a marcar 
presença nos mais importantes palcos mundiais, abraçando um amplo reportório, 
do clássico ao contemporâneo.

kremerata baltica © andreas malkmus

Música 
Celebração Báltica 
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A sua atividade, quer nos palcos quer nos concertos gravados, tem sido 
amplamente distinguida, destacando-se um Grammy pelo álbum After�Mozart 
(2001), o Triumph Prize (2000), o UNESCO Music Prize (2001), o Una Vita Nella 
Musica – Arthur Rubinstein Prize (2011) e o Praemium Imperiale Award (2016). 
A prestação da Orquestra nos Concertos de piano de Shostakovich, com a pianista 
russa Anna Vinnitskaya, valeu-lhe também o prémio ECHO Klassik 2016.

As celebrações do 70.º aniversário de Gidon Kremer foram também o 
pretexto para a edição de uma caixa com 22 CD da Deutsche Grammophon, com 
todos os concertos para violino que Gidon Kremer gravou para esta editora. 
Outras gravações estão previstas para assinalar a dupla efeméride. 

Na Gulbenkian Música, a Kremerata Baltica vai interpretar, como habi-
tualmente, um reportório diversificado e eclético. Sempre sob a direção de Kremer, 
que atuará como solista, o programa inclui três peças com arranjo para violino e 
orquestra: Cuatro�Estaciones�Porteñas, de Astor Piazzolla; Fantasia em Dó maior 
D. 934, de Franz Schubert e Orphée�Suite de Philip Glass. Completa este programa 
a Sinfonietta n.º 2, op. 74 de Mieczyslaw Weinberg.

 
Programação completa em gulbenkian.pt/musica

gidon kremer © angie kremer
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Neste mês de abril, a Fundação Gulbenkian preparou um dia inteiramente dedi-
cado às famílias com crianças (a partir dos 6 anos), jovens e adultos com necessidades edu-
cativas especiais. As numerosas propostas artísticas convidam a tocar, cheirar, ouvir, dançar, 
desenhar ou somente observar, no dia 22, a partir das 10h.

No espaço da Coleção Moderna, é possível começar o dia com uma visita dese-
nhada (10h e 11h15). “A experiência do desenho, operativo e expressivo por excelência, 
permite uma grande liberdade de pesquisa, assente na criatividade individual de cada par-
ticipante”, diz o orientador Hugo Barata. Da parte da tarde, o lápis ou a caneta dão lugar ao 
corpo como instrumento, numa visita dançada (14h e 15h15) onde crianças e adultos se 
podem deixar levar pelas cores, linhas e formas sugeridas pelas obras, deixando fluir o 
movimento a partir da pergunta “Será que conseguimos desenhar no ar com as várias par-
tes do corpo?”.

No mesmo espaço haverá também várias sessões da atividade DJ por um dia (10h, 
11h15, 14h e 15h15), cujo objetivo é “compreender como a música e o ambiente interagem 
com as pessoas e podem criar diferentes estados de espírito”. O desafio lançado é o de escutar 
e produzir, ser DJ em tempo real e criar uma composição musical. Já as sessões de Brincar 
através da arte (10h, 11h15, 14h e 15h15) permitem fazer uma viagem ao outro lado do 
mundo – à China antiga – e descobrir mistérios sobre como se brincava naquele tempo. 
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Atividades educativas 
Arte acessível: Descobrir a arte 
em família de forma inclusiva 

34



A partir de uma obra da coleção Calouste Gulbenkian, os participantes são desafiados a pôr 
“mãos à obra” e a construir um brinquedo.

No exterior, a atividade O meu, o teu, o nosso jardim (10h00, 11h15, 14h00 e 15h15) 
promete ser uma aventura multissensorial de descoberta das formas, cores, texturas, sons, 
odores, ciclos e ritmos do Jardim Gulbenkian, trabalhando as emoções e a abertura rela-
cional com os outros e “despertando a consciência de um ‘eu’ que habita um mundo encan-
tador…”.

O universo de Almada Negreiros – artista com uma profunda admiração e fascínio 
pelo circo e pelos acrobatas, cujas obras estão em exposição no edifício Sede – servirá tam-
bém de inspiração para o workshop Circo para todos! (10h15, 11h, 14h30 e 15h15), um 
espaço de experimentação de acrobacias aéreas que “mostra como o circo pode ser um 
espaço de inclusão ao alcance de todos”. Por fim, o espetáculo Começar, do Armazém Aér(í)
o Companhia de Novo Circo, em que o mote é “Começar a fuga ao cardume e rebanho social, 
do coletivo, do comportamento imposto, da civilização robotizada, do digital sem tato pelo 
outro, abraçar, existir”, terá duas sessões (12h15 e 16h15) para o público na Sala Polivalente.

Com exceção do espetáculo, as atividades têm uma duração entre os 30 e os 60 
minutos e um máximo de 25 participantes por sessão. Todas são gratuitas mas requerem 
inscrição prévia até ao dia 12 de abril. Informações e contactos: gulbenkian.pt/descobrir

© filipe ferreira
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Editada pela Fundação Calouste Gul-
benkian no âmbito da série Cultura Portuguesa, a 
obra Mestres,�Colegas�e�Discípulos reúne numerosos 
textos de teor biográfico e bibliográfico que Orlando 
Ribeiro dedicou à personalidade e às obras dos seus 
mestres, colegas e discípulos. Esta edição de dois 
volumes foi organizada por Suzanne Daveau, mulher 
do geógrafo e igualmente responsável pela organiza-
ção da coletânea Universidade,�Ciência�e�Cidadania 
publicada em 2013, com escritos do autor.

Os textos aqui reunidos dão conta de que 
Orlando Ribeiro, “longe de ter sido um sábio isolado, 
fechado no seu gabinete ou correndo solitariamente 
os campos, serras e ilhas que ia explorando”, foi uma 
pessoa “eminentemente sociável”. Reconhecendo as 
suas influências, relações e amizades e a importância 
do esforço conjunto para um melhor conhecimento 
do mundo, foi desde cedo reunindo e publicando 
artigos sobre outros e sobre o trabalho que julgava 
útil tanto para investigadores como para o público em 
geral. A maior parte das obras reproduzidas no livro 
já tinham sido editadas anteriormente (Ensaios�de�
Geografia�Humana�e�Regional, 1970; Opúsculos�Geográfi-
cos, 1989-1995), mas são aqui organizadas segundo 
uma ordem cronológica com duas temporalidades 
distintas que se entrecruzam: a das épocas em que 
viveram as personalidades evocadas e a da produção e 
divulgação dos artigos. Para ajudar à compreensão 
desta cronologia e à leitura, Daveau incluiu “esque-
mas temporais” e introduções a cada capítulo.

A coletânea está dividida em quatro capítu-
los, cada um correspondente a um campo temático. O 
primeiro, “Alguns antecessores”, contém artigos 
sobre personalidades de épocas recuadas com quem 
Orlando Ribeiro só teve contacto através de leituras 
(e.g., Camões, Goethe, Jules Daveau, entre outros). O 

segundo capítulo é inteiramente dedicado a José Leite 
de Vasconcellos, o grande mestre de Orlando Ribeiro, 
com quem este mais conviveu desde a adolescência 
até aos últimos anos da sua vida criativa e científica. 
“Com Leite de Vasconcellos extinguiu-se entre nós 
certa espécie de homem de saber, produto em larga 
parte de um ambiente de tranquilidade e de amadu-
recimento intelectual que os nossos dias não voltarão 
a conhecer”, afirma o autor num artigo originalmente 
publicado na Imprensa Nacional em 1962. O capítulo 
“Outros mestres” constitui o terceiro e último capí-
tulo do volume I, referenciando nomes como Manuel 
Ramos, David Lopes ou Gago Coutinho. Por fim, o 
volume II é totalmente dedicado ao quarto e último 
capítulo, “Colegas, Discípulos”, com textos referentes 
a professores, alunos e técnicos com quem o geógrafo 
colaborou desde 1934. 

A centena de textos recolhidos e agrupados 
divide-se essencialmente entre as categorias biográ-
fica e bibliográfica, focando alguns textos sobretudo 
o conteúdo das obras recenseadas e outros priori-
zando a personalidade do autor evocado. No seu con-
junto, conferem valor e dimensão à bibliografia que 
Orlando Ribeiro construiu em quase 60 anos de tra-
balho, ao mesmo tempo que fazem referência ao 
“ambiente social e intelectual em que decorreram a 
vida e as atividades científicas do geógrafo”, homena-
geando os seus mestres, mas reconhecendo também 
aqueles que, de alguma forma, complementavam ou 
davam seguimento às suas investigações. Com o 
minucioso e paciente trabalho de organização de 
Suzanne Daveau, torna-se uma leitura interessante 
de contextualização e prolongamento da vida e obra 
de Orlando Ribeiro e daqueles que o rodearam.

O livro pode ser adquirido na livraria da 
Fundação Gulbenkian.

Leituras
Orlando Ribeiro 
Relações e amizades
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Entre�crianças�e�adultos,�
alunos�e�professores,�mais�
de�1500�espectadores�de�
todas�as�idades�assistiram�
em�março�à�peça�de�teatro�
Antes de Começar,�na�
Fundação�Gulbenkian.�
A�produção�é�da�Companhia�
da�Esquina,�a�partir�do�
texto�homónimo�de�Almada�
Negreiros�em�torno�de�dois�
bonecos�(interpretados�
por�Sandra�Gameiro�e�
Daniel�Seabra,�na�foto)�
que�tentam�comunicar�
entre�si�e�com�o�mundo.�
Utilizando�a�linguagem�
do�novo�circo,�a�peça�é�
adaptada�e�encenada�por�
Jorge�Gomes�Ribeiro.�Em�
maio,�haverá�mais�sessões�
para�escolas�em�dia�úteis,�
e�para�famílias�ao�fim�de�
semana.

Fotografia de Pedro Sádio

Ambientes 

38





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

GULBENKIAN.PT 


