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Gulbenkian Música 17/18
A venda de assinaturas
para a nova temporada de música já
começou. Entre as novidades, a
partir de setembro, conta-se a apresentação de blocos de concertos
ligados por um fio condutor: Entre o
Céu e a Terra, Pianomania! e Guerra
ou Paz. Este ano, a Gulbenkian
Música apresenta um número
ímpar de grandes pianistas de
várias gerações, desde o veterano
Menahem Pressler aos jovens
Daniil Trifonov ou Yuja Wang.

19

Cientistas selecionados
como International
Research Scholars
Ana Domingos, líder do
laboratório de obesidade no Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC),
foi uma das cientistas selecionadas
entre os 41 jovens cientistas promissores apoiados pela parceria
constituída pelo Howard Hughes
Medical Institute, a Fundação Bill e
Melinda Gates, a Wellcome Trust e a
Fundação Calouste Gulbenkian.
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Jardim de Verão
Concertos, filmes, leituras encenadas, novas exposições e
muitas outras atividades é o que
promete o programa Jardim de
Verão, a partir de dia 23 de junho
no Anfiteatro ao ar livre e outros
locais da Fundação Gulbenkian.
O programa termina a 20 de julho,
data em que se assinala o Dia
Calouste Gulbenkian.

12

Maratona digital
pelos refugiados
A maratona digital Hack
for Good deste ano vai centrar-se
no desenvolvimento de soluções
tecnológicas destinadas a melhorar a vida dos refugiados. O encontro está marcado para os dias 24 e
25 de junho na Fundação Gulbenkian. Pedro Calado, alto-comissário para as Migrações,
diz em entrevista que o principal
desafio do momento é a empregabilidade dos refugiados em Portugal e deixa algumas sugestões aos
participantes da maratona.
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A Grande Guerra
Um colóquio, nos dias 28
e 29, antecede a abertura da exposição Tudo se desmorona: Impactos
Culturais da Grande Guerra em Portugal, que abrirá ao público no dia
30 de junho. Mostrar o impacto
deste conflito na sociedade e na
cultura portuguesas, quer
enquanto durou, quer nos anos
subsequentes, é um dos propósitos
da exposição e do conjunto de atividades preparadas até julho, que
passam também por um ciclo de
cinema e alguns concertos.
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Notícias
Gulbenkian Música 17/18
A nova temporada Gulbenkian Música vai apresentar uma programação
com várias novidades, assente, como habitualmente, na excelência dos
intérpretes e na diversidade de repertórios e de estilos musicais.
Entre as novidades, conta-se a apresentação de blocos de concertos ligados por um fio condutor: Entre o Céu e a Terra (2-15 out.), Pianomania! (12-26 jan.) e Guerra ou Paz (4-22 mai.) são as
três propostas temáticas desta temporada. Reforçando uma aposta que já era forte nos anos anteriores, a Gulbenkian Música 17/18 apresenta um número ímpar de grandes pianistas de várias gerações
– três dezenas – desde o veterano Menahem Pressler aos jovens Daniil Trifonov ou Yuja Wang.
Como habitualmente, a Orquestra Gulbenkian marcará uma intensa presença ao longo da
temporada, sendo dirigida por grandes maestros, como Ton Koopman, Lorenzo Viotti, recentemente nomeado maestro revelação do ano pela International Opera Awards, David Afkham, Hannu
Lintu, Giancarlo Guerrero, Lawrence Foster, Matthias Pintscher, Lionel Bringuier, Michel Corboz,
Juanjo Mena, Joana Carneiro, François Leleux, Long Yu, entre muitos outros.
Cantores como Thomas Hampson e Bryn Terfel juntam-se também à Orquestra esta temporada, o primeiro com a maestrina francesa Laurence Equilbey para cantar as Canções Bíblicas de
Dvorak (1 e 2 fev.), e o segundo a marcar a sua estreia na Gulbenkian Música com um repertório de
árias de ópera, num concerto dirigido pelo maestro galês Gareth Jones (4 abr.). Estes dois concertos
serão apresentados respetivamente na Philarmonie de Paris (5 fev.) e no Palau de la Musica Catalana,
em Barcelona (6 abr.).
A orquestra Il pomo d’oro, exímia formação que toca com instrumentos da época, apresenta-se três vezes ao longo da temporada: com a violinista Alina Ibragimova (3 nov.), o contratenor
Franco Fagioli (21 nov.), e finalmente na companhia da meio-soprano Joyce DiDonato (22 mai.).
Destaca-se também a atuação da Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, dirigida
por Semyon Bychkov, para um concerto único com as irmãs Katia e Marielle Labèque (21 fev.).
Entre as formações convidadas estarão a Orquestra de Cadaqués e o Coro Amici Musicae, dirigidos
por Gianandrea Noseda, para tocar o Requiem de Mozart (12 dez.) e a Cappella Andrea Barca de
András Schiff com um programa totalmente dedicado a Bach (19 mar.).
As novidades estendem-se também ao cinema com música ao vivo: será projetado, no
Grande Auditório, o filme O Feiticeiro de Oz de Victor Fleming (8 e 9 dez.), para além da esperada exibição de O Regresso do Rei de Peter Jackson, o último filme de O Senhor dos Anéis, que vai completar a
trilogia iniciada nas anteriores temporadas (5, 6 e 7 jan.).
Um momento especial será também a projeção simultânea de um conjunto de imagens
cedidas pela NASA durante a interpretação de Os Planetas de Gustav Holst, Assim falava Zaratustra de
Richard Strauss e Short Ride in a Fast Machine de John Adams, num concerto da Orquestra Gulbenkian dirigido por Robert Ziegler (18 e 19 mai.).
Destaque ainda para a presença do flamenco na temporada, com a voz de Miguel Poveda, no
âmbito do Misty Fest (11 nov.), para a guitarra de Vicente Amigo (1 dez.) e também para as três estrelas
do jazz – Dave Holland, Jack DeJohnette e Django Bates – que se juntam num espetáculo comemorativo do 60.º aniversário do músico tunisino Anouar Brahem (16 abr.).
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Abertura da temporada
O início da temporada dá-se com uma gigantesca ópera comunitária, O Monstro do Labirinto, com música do compositor britânico Jonathan Dove, que vai reunir cerca de 300 cantores no
palco do Grande Auditório. Estreada no Festival de Aix-en-Provence, esta produção recria a viagem
de Teseu a Creta, reunindo vários coros de crianças e adultos que se juntam ao Coro e Orquestra
Gulbenkian para criar um espetáculo “maravilhoso e encantatório”, de acordo com a crítica da
estreia, que remete para os dramas e movimentos sociais da atualidade. Com libreto de Alaisdar
Middleton, encenação de Marie-Eve Signeyrole, a ópera conta com a participação dos cantores Cátia
Moreso, Carlos Cardoso, Rui Baeta e do ator Fernando Luís (27, 28 e 29 set.).
Entre o Céu e a Terra
2-15 outubro
O primeiro bloco temático desta temporada apresenta sete concertos que dão conta de uma
procura espiritual que, muitas vezes, só a música consegue expressar, como é o caso das Suites para
Violoncelos Solo de Bach, que sugerem um sublime diálogo interior com o divino e que serão tocadas
pelo violoncelista brasileiro Antonio Meneses (9 e 10 out.).
Uma década depois do seu último concerto na Gulbenkian Música, a soprano portuguesa
Elisabete Matos volta para assegurar a parte vocal da 3.ª Sinfonia de Górecki, uma obra inspirada na
religiosidade e na música popular polaca. Com o Coro e Orquestra Gulbenkian dirigidos por Joana
Carneiro, este concerto inclui ainda duas peças encomendadas pelo Santuário de Fátima, Salve
Regina de Eurico Carrapatoso e The Sun Danced de James MacMillan (15 out.).
Um singular diálogo entre culturas é proposto pela meio-soprano checa Magdalena
Kozená, que se vai apresentar com o coletivo de música barroca espanhola Private Musicke e a Companhia de Flamenco Antonio El Pipa (8 out.). A cappella, o Coro Gulbenkian realiza um concerto
inédito no Panteão Nacional onde interpretará Stimmung de Stockhausen, uma peça meditativa
inspirada nos rituais das civilizações maia e azteca (12 out.).
Haverá lugar ainda, neste bloco, para a música síria de Waed Bouhassoun (11 out.), para os
cantos sacros da Argélia de Houria Aichi (13 out.), bem como para o repertório das comunidades
sefarditas do período barroco pelo Ludovice Ensemble dirigido por Miguel Jalôto (2 out.).
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Pianomania!
12-26 janeiro
A presença reforçada de pianistas nesta temporada, a solo, a duo ou com orquestra, justificou este festival, apesar da programação não se esgotar nele. O veterano Menahem Pressler abre
este programa, juntando-se à Orquestra Gulbenkian, dirigida por Leo Hussain, para tocar o 23.º
Concerto de Mozart (12 e 13 jan.). Seguem-se Pedro Burmester com Mário Laginha (14 jan.), Elisabeth Leonskaja (16 jan.), Daniil Trifonov com a Orquestra Gulbenkian (19 e 20 jan.), Mitsuko
Uchida (21 jan.), Beatrice Rana (23 jan.) e Yuja Wang com a Orquestra Gulbenkian (25 e 26 jan.).
Durante este invulgar desfile de vedetas, haverá encontros com os artistas, projeções de
filmes e um dia dedicado a Erik Satie.

Guerra ou Paz
11-22 maio
O terceiro momento temático vai propor obras de
períodos históricos marcados por acontecimentos trágicos.
O primeiro concerto, dirigido por Hannu Lintu, dará a ouvir
7.ª Sinfonia de Chostakovitch, composta durante o cerco das
tropas alemãs a Leninegrado, e ainda Metamorfoses de R.
Strauss, entre outras obras (11 e 12 maio). Jordi Savall, que
defende a música como meio para a paz entre os homens, apresenta, neste programa O Milénio de Granada, um concerto
focado na ascensão e queda da mais notável das cidades da
Espanha muçulmana (20 maio). Acreditando também no
poder redentor da música, a meio-soprano americana Joyce
DiDonato dá a ouvir Em Guerra e Paz, um concerto com árias
barrocas que explora harmonia e discórdia em tempo de guerra
(22 maio). Revisitando também a música barroca, o Ludovice
Ensemble apresenta, neste programa, obras de Lully e Charpentier que cantam a paz como meio para o florescimento das
artes e da civilização (15 maio).
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Festival dos Quartetos de Cordas
Os amantes de música de câmara terão a rara oportunidade de assistir a um fim de semana
alargado totalmente dedicado a este género, que muitos dizem aproximar-se da verdadeira essência
da música. Em apenas três dias, seis quartetos de cordas vão atuar numa pequena maratona, apresentando um repertório muito variado, do barroco aos nossos dias. Oportunidade para rever formações já conhecidas ou para conhecer outras que pisam pela primeira vez o palco do Grande Auditório.
Atuam o David Oistrakh String Quartet (27 jan., 15h), Jack Quartet (27 jan., 18h), Artemis Quartett
(27 jan., 21h), Quatuor Arod (28 jan., 15h), Elias String Quartet (28 jan., 18h) e Chiaroscuro Quartet
(29 jan., 21h).
Ainda no que toca à música de câmara, será possível ouvir a integral dos Quartetos para
Cordas de Beethoven interpretada pelo Cuarteto Casals em três momentos distintos da temporada,
(30 set. e 1 out., 21 e 22 mar., 24 e 25 abril).
Piano

Para além dos intérpretes que vão atuar em
janeiro, na Pianomania!, muitos outros marcarão
presença ao longo da temporada. Desfilam nomes
como Nikolai Lugansky, a solo (14 out.) e com a
Orquestra Gulbenkian (1 e 2 mar.), Arcadi Volodos
(22 out.), Evgeny Kissin a solo (31 out.) e com o Kopelman Quartet (16 fev.), András Schiff (2 dez.), Khatia
Buniatishvili (4 fev.), Martha Argerich com Lilya
Zilberstein (3 mar.); Lang Lang (14 mar.), Grigory
Sokolov (8 abril) e Radu Lupu (5 maio). Com a
Orquestra Gulbenkian tocam ainda Nikolai Demidenko (20 e 21 out.), Benjamim Grosvenor (26 e 27
out.), Yefim Bronfman (12 e 13 abril) e Steven
Osborne (19 e 20 abril).
martha argerich © d.r.

(continua pág. 9)
7 Notícias

“Tenho um grande carinho
pelo público da Gulbenkian”
Faustina Correia esteve 32 anos na bilheteira da Fundação Gulbenkian
até à data da sua reforma, no final de abril. Era um dos rostos mais visíveis para o público da temporada de música e, nesta entrevista, faz um
breve balanço da sua vida de trabalho e dos laços que foi criando com o
público da Fundação.
Como chegou à Fundação?
Trabalhei em bilheteira toda a minha vida:
foram 42 anos de trabalho, dos quais 32 na Fundação
Gulbenkian. Os primeiros 10 foram no antigo
Cinema Alvalade.
O que é necessário para trabalhar em
funções de atendimento ao público?
Não tenho dúvidas de que a palavra-chave é
educação. É absolutamente fundamental. Mas também a simpatia e a compreensão. Cabe-nos estar disponíveis, conhecer as pessoas e dar-lhes um pouco do
nosso tempo. Por vezes, as pessoas têm dúvidas sobre
qual concerto escolher ou o lugar onde se sentar, e
acabam por confiar em nós. Quando cá voltam passado um tempo, e pergunto que lugar pretendem,
dizem-me coisas como: “Escolha o que quiser porque
da última vez fiquei muito bem servido.”
Como é que se lida com casos mais
complicados ou pessoas que tiveram
um dia menos bom?
É fundamental respirar fundo, manter a
calma, e ter paciência para ouvir as pessoas, mostrando que estamos interessados naquilo que elas
têm para nos dizer. Tentamos sempre, dentro do possível, ir ao encontro daquilo que a pessoa pretende.
Se um concerto está esgotado, por exemplo, tentamos
dar alguma esperança à pessoa (sem poder dar certezas) de que podem surgir desistências e aparecer
bilhetes. É curioso como por vezes basta um sorriso.
Mesmo que estejamos chateados, doentes ou em
baixo por algum motivo, não o podemos mostrar. Há
uns dois meses um senhor chegou à bilheteira ao
final do dia para comprar bilhetes para um determinado concerto e, antes de pagar, diz-me: “Ó minha
senhora, desculpe que lhe faça uma observação, como
é que a senhora ao final de um dia de trabalho pode
estar com esse sorriso?”
8

Criou uma relação especial com o público da Fundação ao fim destes anos?
Tenho um grande carinho pelo público da
Gulbenkian. As pessoas são muito diferentes de
espetáculo para espetáculo. Felizmente, são sempre
mais as pessoas educadas e corretas, que nos dá prazer atender, e que acabam por contrabalançar as mais
difíceis. Em determinadas alturas do ano, é comum
alguns assinantes de longa data, ou pessoas que já
conheço há muitos anos, darem-me uma lembrança.
Às vezes passam simplesmente no jardim e cortam
um raminho de uma árvore ou uma flor. No Natal
recebo quase sempre lembranças, por vezes uns cartões ou uma dedicatória com letrinha tremida, de
uma pessoa com dificuldade em escrever. Muitas
vezes querem agradecer apenas um sorriso ou uma
atenção que lhes foi dada em determinado momento.
Fui guardando ao longo dos anos os objetos que mais
me comoveram por várias razões, e ainda hoje os tenho.
Lembra-se de algum episódio que
a tenha marcado particularmente?
A primeira vez que fui levar uma injeção nos
olhos por causa da diabetes, estava de touca à porta do
bloco operatório para entrar, muito estática e nervosa,
quando chegou o médico já vestido para a cirurgia, e
começou a conversar comigo: “Então é a primeira vez?”
Sem desviar o olhar do teto, respondi timidamente que
sim. “Mas eu estou a conhecê-la!” Decidi olhar e vi um
rapaz de 30 e poucos anos cuja cara também não me era
estranha. “Também estou a conhecê-lo de algum
lado!” Fez-se um pequeno silêncio e ele respondeu-me:
“Já sei, é da Gulbenkian que a conheço! Veja lá, tantos
bilhetes que me deu lá para cima, para a última fila do
balcão, quando eu estava a estudar no Conservatório!”
Lembro-me perfeitamente dele, era aluno da Esther
Georgie, clarinetista da Orquestra Gulbenkian, estava
a terminar a licenciatura em Medicina, e vinha a correr
das aulas para os concertos.

lozenzo viotti © d.r.
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Natal e Páscoa com a Orquestra Gulbenkian
Como habitualmente, a Gulbenkian Música convida o público a celebrar as quadras festivas
mais marcantes da tradição ocidental. Michel Corboz dirige o Coro e Orquestra Gulbenkian na
Oratória de Natal de J. S. Bach (15 e 16 dez.) e Jorge Matta conduz um programa dedicado aos Musicais e Natais do Mundo com a especial participação de Sofia Escobar, jovem cantora portuguesa que
tem participado em musicais, com muito sucesso, em palcos londrinos, (20 e 21 dez.). O final do ano
será assinalado com um novo Te Deum na Igreja de São Roque (31 dez.). Já o concerto de Páscoa, dirigido por Michel Corboz, vai trazer de novo a Paixão segundo São Mateus de Bach ao Grande Auditório
(26, 27 e 28 mar.), sendo ainda apresentada, na Igreja de São Roque, a integral dos Responsórios da
Quaresma e da Semana Santa pelo agrupamento Graindelavoix dirigido por Bjorn Schmelzer (24 mar.)
Concertos de Domingo
Especialmente dirigidos às famílias, realizam-se cinco Concertos de Domingo, com as
habituais duas sessões, mas com novos horários: o primeiro concerto realiza-se às 12h e o segundo às
17h. O concerto inicial é dedicado às Quatro Estações de Vivaldi e de Piazzolla, tendo como maestro e
violinista David Lefèvre (5 nov.); segue-se Pedro e o Lobo de Prokofiev e O Carnaval dos Animais de
Saint-Saëns, um programa dirigido por Jean-Marc Burfin com António e Eurico Rosado ao piano
(3 dez.). Lorenzo Viotti dirige um programa de Valsas de Johann Strauss, Maurice Ravel e Richard
Strauss (18 fev.) e Nuno Coelho, conduz a Orquestra num programa dedicado a Mozart com os pianistas Lucas e Arthur Jussen (18 mar.); no último Concerto de Domingo Pedro Neves dirige obras de
Tchaikovsky, Samuel Barber e John Williams (6 maio).
Prosseguem também os recitais de entrada livre no Grande Auditório, protagonizados por
solistas da Orquestra Gulbenkian. Nesta temporada haverá nove propostas, sempre às sextas-feiras,
às 21h30.
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Jovens talentos
Não faltarão jovens músicos de excecional talento ao longo da temporada. A Orquestra
Juvenil Gustav Mahler volta a estabelecer residência na Gulbenkian Música, oferecendo dois concertos integrados na habitual digressão de Páscoa, dirigidos por Vladimir Jurowski, maestro titular
da Filarmónica de Londres (14 e 15 abril). Este ano acompanham a Orquestra os pianistas Pierre-Laurent Aimard e Tamara Stefanovich assim como a violinista Lisa Batiashvili.
O Prémio Jovens Músicos, um clássico já na sua 31.ª edição, que tem vindo a contribuir para
promover jovens talentos em Portugal, volta a marcar presença na Fundação Gulbenkian. Ao longo
de um festival de três dias com vários concertos, recitais e debates, serão conhecidos os músicos laureados que terão a oportunidade de atuar com a Orquestra Gulbenkian (5, 6 e 7 out.).
Para mais um Domingo de Portas Abertas, regressam também as jovens estrelas em ascensão – Rising Stars – selecionadas pela rede de salas de concerto da Europa que a Fundação integra
(ECHO). O público é convidado a assistir aos vários concertos e atividades, de entrada livre, programados ao longo do dia (11 fev., 11h-22h).
Tal como nos últimos anos, a Orquestra XXI, composta por músicos em formação a estudar
ou a tocar fora de Portugal, vai apresentar-se no Grande Auditório em setembro, desta vez com o pianista Artur Pizarro (2 set.).
Uma palavra ainda para os jovens instrumentistas da Orquestra Estágio Gulbenkian que vão
participar em concertos ao longo da temporada e que se preparam para uma experiência inesquecível
quando subirem ao palco do Grande Auditório para acompanhar a Royal Concertgebouw Orchestra.
Encomendas e novas criações
O Jack Quartet, formação nova-iorquina que se apresenta no Festival dos Quartetos de
Cordas, vai estrear uma nova criação de Andreia Pinto-Correia encomendada pela Fundação,
tocando também, nesse recital, a obra Tetras, que a Fundação encomendou ao compositor Iannis
Xenakis em 1983 (27 jan.). No âmbito da parceria estabelecida entre a Fundação Gulbenkian e a
Orquestra Sinfónica do Estado de São Paulo, serão estreadas novas encomendas: Off-balance, um
concerto para percussão do compositor português Luís Antunes Pena; e Museu das Coisas Inúteis, do
brasileiro Celso Loureiro Chaves (23 fev.). No âmbito desta parceria, dar-se-á a estreia absoluta do
concerto para piano de Vasco Mendonça, num programa que incluirá ainda uma peça da islandesa
Anna Thorvaldsdottir e uma obra de Mason Bates, inspirada no Manual de Zoologia Fantástica de
Jorge Luis Borges (15 jun.).
Programa completo em gulbenkian.pt
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Novo administrador na
Fundação Calouste Gulbenkian

pedro norton © márcia lessa

Pedro Norton iniciou funções como administrador-executivo da Fundação Calouste Gulbenkian no
dia 18 de maio. O antigo CEO do Grupo Impresa integra
agora o conselho de administração da Fundação ao lado
de Teresa Gouveia, Martin Essayan, José Neves Adelino
e Guilherme d’Oliveira Martins.
A decisão desta nomeação foi tomada por
unanimidade no primeiro Conselho de Administração plenário presidido por Isabel Mota, a 4 de maio.
As qualidades pessoais e profissionais de Pedro Norton,
“demonstradas nos vários momentos da sua carreira”,
além das suas competências enquanto gestor, foram
apontadas pelo conselho como justificação para esta
escolha.
Licenciado em Gestão e mestre em Teoria e
Ciência Política pela Universidade Católica Portuguesa,
com formação em Television Management pela Boston
University School of Communication, Pedro Norton
iniciou a sua carreira profissional como analista no
Banco de Investimentos ESSI, em setembro de 1990.
Juntou-se ao grupo Impresa em 1992, como assessor do
presidente do conselho de administração da Controljornal e, a 1 de outubro de 2012, substituiu Francisco Pinto
Balsemão como presidente executivo, cargo no qual se
manteve até 2016. Neste período de 23 anos desempenhou funções de diretor financeiro, subdiretor de programação da SIC, diretor de novos negócios e membro
do conselho da administração da SIC Filmes e da SIC
Notícias, tendo passado a CEO da Sojornal, empresa que
detinha o Expresso, em 2001, e a vice-presidente da
comissão executiva da Impresa em 2008. Ao longo da
sua carreira escreveu regularmente artigos de opinião
em diversas publicações da imprensa, como os jornais O
Independente e Diário Económico e a revista Visão, e participou em múltiplos projetos.
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Hack for Good
Maratona digital pelos refugiados
Nos dias 24 e 25 de junho, a Fundação
Calouste Gulbenkian organiza mais uma edição do
Hack for Good. Este ano, a maratona digital vai centrar-se no desenvolvimento de soluções tecnológicas
destinadas a melhorar a vida dos refugiados, numa
parceria com o Techfugees, uma organização não
governamental que mobiliza a comunidade tecnológica internacional em busca de respostas a esta situação. Pretende-se reunir mais de 150 participantes de
áreas como programação, design, engenharia, gestão
ou outros, numa hackathon de dois dias em que o
objetivo será desenvolver soluções abrangentes e sustentáveis para resolver os desafios atualmente vividos
por refugiados e organizações de apoio aos refugiados.
Numa breve entrevista, o alto-comissário
para as Migrações, Pedro Calado (um dos mentores
desta edição Hack for Good) fornece algumas pistas
para ajudar a contextualizar a realidade vivida pelos
refugiados em Portugal e centrar o foco desta maratona.
O Hack for Good quer encontrar soluções
para melhorar a vida dos refugiados em
Portugal. Como vê a situação atual na
Europa?
Dados recentes da Comissão Europeia sobre
o programa de recolocação apontam para que, do total
de 1,2 milhões de pessoas que chegaram à Europa em
2015, só 18 mil pessoas tenham sido recolocadas noutros países da União Europeia, sendo que o compromisso era de colocação de 160 mil refugiados. Creio
que esse continua a ser o maior problema. As pessoas
não chegam sequer a ser refugiadas porque ainda não
encontraram o seu refúgio; estão em condições muitas vezes difíceis, nos chamados “países de trânsito”,
seja a Grécia ou a Itália, onde este inverno foi absolutamente avassalador, com temperaturas negativas,
com muitas crianças expostas a este risco… Creio
que é importante centrarmo-nos nas dificuldades
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dos que já chegaram, dos que estão cá ainda por se
integrar, mas sobretudo temos de nos preocupar com
estas centenas de milhares que estão neste limbo. E,
num dos continentes mais desenvolvidos, que é um
baluarte dos direitos humanos, creio que é altura de
erradicarmos de vez esta situação, acolhendo e dando
refúgio a estas pessoas.
Relativamente à situação em Portugal,
chegam muitos pedidos de ajuda ao Alto
Comissariado? Quais são as necessidades principais?
O Alto Comissariado para as Migrações
(ACM) integra o Grupo de Trabalho para a Agenda
Europeia da Migração em Portugal ao lado de muitos
parceiros, numa rede conjunta que acolheu mais de
1300 pessoas. O modelo é muito descentralizado, utilizando essa rede de parceiros da sociedade civil, e já
temos pessoas em 92 municípios do país. Ao ACM compete não só decidir para onde é que essas pessoas vão, a
partir do mapeamento que fizemos das disponibilidades, como apoiar nos processos de integração. Nesta
fase, diria que temos sobretudo dois desafios: o primeiro, muito superado nos últimos meses, é a questão
da língua portuguesa. Lançámos 420 cursos, que estão
disponíveis por todo o país, e também uma plataforma
de e-learning – uma plataforma online – que permite
aprender português falando árabe, através de cursos
online totalmente adequados ao quadro europeu de línguas. O segundo desafio é sobretudo o da empregabilidade. Tentar garantir que estas pessoas, sabendo que
por cá vão ficar algum tempo, conseguem encontrar
empregos, formação profissional e, claro, a sua autonomia. Os indicadores são promissores: 38 por cento das
pessoas refugiadas que estão em Portugal já conseguiram encontrar um emprego ou uma formação, e isso já
são números francamente animadores. Agora faltam
todos os outros, e garantir esse match entre oferta e procura talvez seja um dos maiores desafios.

Falou do e-learning… Considera que as
tecnologias podem ser um bom instrumento de ajuda?
Absolutamente! É incontornável neste processo porque dos poucos objetos que qualquer requerente de asilo ou refugiado traz é um tablet, ou um
telemóvel, com um nível de acesso tecnológico já bastante sofisticado. Hoje em dia, um smartphone é algo
absolutamente acessível e quase todas estas pessoas o
trazem para contactar com os familiares e perceber a
cidade em que se movem. Temos vindo a tentar
desenvolver, através do Refugee Welcome Kit, uma
versão digital de boas-vindas a Portugal que ajude à
boa integração e ao conhecimento sobre o nosso país.
Há muito desconhecimento sobre Portugal junto destes refugiados. Tudo o que ajude a melhor informar, a
melhor comunicar, eventualmente a resolver alguns
dos desafios da integração de quem cá está, será
absolutamente extraordinário e aí só posso mesmo
felicitar a Gulbenkian por mais uma vez nos desafiar
para nos juntarmos a este movimento que é muito
inspirador.
De entre os vários temas do Hack for
Good – Infraestrutura, Educação, Saúde,
Identidade e Inclusão –, há algum em
especial que ache que precisa verdadeiramente de apoio tecnológico?
Eu acho que essa diversidade de temas
reflete a complexidade do desafio da integração. Não
há uma solução passe-partout. De facto, temos de tocar
em muitas dimensões. Aqui dizemos sempre que a
integração é um processo multidimensional, e é
nesse sentido que acredito que lançaram tantos
temas, porque a saúde é tão importante como a educação ou o trabalho ou o conhecimento da língua,
depende de cada um dos indivíduos, não é? Agora, se
me dissessem que só posso escolher um, nesta fase
do processo diria que são essenciais as questões do
emprego, do conhecimento de como funciona o nosso
mercado de trabalho, a questão do reconhecimento
de competências, de como podemos alinhar melhor a
oferta e a procura, como podemos também chamar
melhor à responsabilidade as empresas… Parece-me
absolutamente decisivo o tema da empregabilidade,
até porque estamos a chegar aos 18 meses dos primei-
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ros que chegaram, e os 18 meses são um marco
importante na medida em que chega o termo do apoio
institucional. A partir daí, as pessoas estarão autónomas. Portanto, se não conseguirmos que estas pessoas se autonomizem por via do trabalho, naturalmente teremos desafios. Daí que esta ajuda vem num
momento muito importante, no mês de junho, que é
o mês dezoito destes primeiros refugiados, que chegaram em dezembro de 2015.
Alguns conselhos para as equipas que
vão participar?
Ouçam as pessoas. Ouçam as pessoas refugiadas, percebam que elas trazem muitas competências e que mais do que ninguém sabem do que precisam. Acho que isso é muito importante para termos
um Hack for Good que tenha um grande sentido de
utilidade. Esse era o desafio que eu deixaria: ouvirmos as pessoas, percebermos quem são, o que trazem, e o que nos sugerem, porque seguramente
vamos ter muito boas ideias.
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“Stôra isto está a dar-me
a volta à cabeça”
Na Escola Secundária de Odivelas, o projeto Justiça para Tod@s
mostra a alunos do 11.º ano porque é que até um agressor tem direito à sua
defesa em tribunal.
“Jura por sua honra dizer a verdade?” A pergunta foi várias vezes repetida, tantas quantos os
intervenientes que prestaram depoimento na Biblioteca da Escola Secundária Adelaide Cabette, em
Odivelas, transformada durante quase duas horas em sala do tribunal. Era o ensaio geral para alunos
de duas turmas do 11.º ano envolvidas no projeto Justiça para Tod@s, que os levaria alguns dias mais
tarde ao Tribunal de Loures para uma simulação de julgamento: perante uma juíza, os jovens desempenhariam os papéis de vítima, arguido, testemunhas, advogados de defesa e de acusação. No dia do
ensaio, na escola, um advogado fazia as vezes de juiz e, qual encenador, explicava os procedimentos
do tribunal e esclarecia dúvidas de última hora.
Entre hesitações e risos nervosos, está a ser julgado um caso ficcionado de violência no
namoro. Anabela, 16 anos, sofreu uma agressão, alegadamente pelo namorado, Ricardo, de 17 anos.
Anabela foi parar ao hospital. Ricardo está agora no banco dos réus e quem lhe veste a pele é Carlos,
que aceitou interpretar este papel no julgamento, apesar de isso lhe trazer muitas questões. “Stôra,
temos de conversar, que isto está a dar-me a volta à cabeça.” A “stôra” é Conceição Oliveira, professora
de Filosofia, que tem trabalhado com os seus alunos do 11.º ano neste projeto. “É muito relevante para
os miúdos, sobretudo na área de Humanidades, poderem participar num processo destes, ir a julgamento, ver como as coisas funcionam, ter acesso à legislação, compreender o que se passa em termos
de Direito e da Justiça. Fiquei encantada com o projeto e candidatei-me com duas turmas.”
Promovido pelo Instituto Padre António Vieira (IPAV), com o apoio da Fundação Calouste
Gulbenkian, o projeto Justiça para Tod@s pretende aumentar a literacia juvenil em matéria de Direitos
Humanos, por meio de ações de sensibilização, divulgação, workshops e jogos de simulação (role-play
games) de um caso em tribunal. Bullying, violência no namoro, linguagem de ódio/intolerância, violência extremista e crimes de ódio/intolerância (homicídio), tráfico de seres humanos, furto, roubo,
asilo e refugiados, nacionalidade, liberdade religiosa no contexto laboral, racismo e xenofobia nas
redes sociais, têm sido os principais temas desenvolvidos.
Uma oportunidade de participação
“No programa de Filosofia do 11.º ano estudamos várias teorias éticas (Stuart Mill, Kant,
Aristóteles e John Rawls, entre outros) e os meus alunos mostraram muita disponibilidade para as
discutir nas aulas, e estando [o assunto] também relacionado com a Lógica e com a capacidade de
argumentação, uma coisa vinha aliar-se à outra”, justifica a professora responsável. “Pensei também
que esta seria uma ótima oportunidade para os meus alunos se relacionarem com a escola de outra
forma. É preciso criar outros momentos, que façam com que os alunos se sintam pertença do espaço
que ocupam por ‘obrigação’ e do qual, à partida, não gostam”, reconhece. “É importante a escola dar
aos alunos oportunidades de participação significativas, para além das aulas que estão estabelecidas.”
14

a professora conceição oliveira, ao centro, acerta os últimos detalhes para a simulação do julgamento. © márcia lessa

Escolheram trabalhar um caso de violência no namoro porque, mesmo antes de aparecer o
projeto Justiça para Tod@s, já andavam a falar sobre o tema. “Tínhamos discutido muito, por exemplo, se o namorado mexer no telemóvel da namorada seria uma violência psicológica… Há coisas que
vão acontecendo na vida deles e eles não sabem muito bem como lidar com elas.”
A professora recorda que, numa das turmas, quando leram em conjunto, pela primeira vez,
o caso fictício da Anabela e do Ricardo, a reação foi muito visível. “Disseram-me que nunca iriam
defender em tribunal alguém que tivesse agredido uma mulher. Não cabia na cabeça deles que isso
acontecesse e não conseguiam encontrar razões possíveis que o justificassem. Decidi então pôr essa
turma a trabalhar o lado da defesa.”
A professora pretendia assim que demonstrassem a sua capacidade de argumentação. “É
possível ver todos os problemas de múltiplas perspetivas e é fundamental sabermos colocar-nos no
lugar dos outros. Se muitas vezes não compreendemos o nosso próprio comportamento, como é que
podemos, sem mais, avaliar o comportamento dos outros?”
Defender um agressor?
Júlia Moreira é uma das alunas que está no grupo de advogados da defesa. Durante o ensaio
destaca-se entre os que mais questões colocam ao advogado “verdadeiro”, para esclarecer procedimentos, o que não surpreende sabendo que ela pretende seguir Direito.
“Ficámos um bocado em choque quando a professora distribuiu os papéis e soltou a bomba:
tínhamos de defender um rapaz que agrediu uma rapariga! Essa foi a parte mais difícil”, admite
Júlia, uma das muitas raparigas na turma. “Depois, aprendemos que todos têm direito à sua defesa.
Tentámos perceber o que podia estar por detrás deste acontecimento e usar isso na estratégia de
defesa.” O facto de o réu ter um irmão paraplégico, de quem cuida diariamente porque os pais são
muito ausentes, entre outros fatores, revelava um contexto familiar, no mínimo, problemático que
poderia ter contribuído para o agravamento de uma perturbação do foro mental não diagnosticada.
“O rapaz não estava em si quando praticou aquela agressão”, sublinha Júlia. Recorreram a
um site, “que é realmente usado por psicólogos”, onde foram procurar sintomas para construir um
diagnóstico de bipolaridade e apresentá-lo em tribunal pela voz de um especialista enquanto testemunha da defesa.
“Não queremos que ele saia impune porque cometeu uma agressão. O nosso objetivo é que
ele cumpra o menor período de pena possível, ou que faça serviço comunitário. Mais do que estar
preso, do que ele precisa é de acompanhamento psicológico. Só tem 17 anos.”
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Uma abordagem multidisciplinar
ao doente oncológico
Cirurgião formado na Faculdade de Medicina da Universidade
Eduardo Mondlane e prestes a terminar a subespecialização em cirurgia
colorretal, Carlos Selimane será o primeiro cirurgião moçambicano a
especializar-se nesta área. Estagiário no âmbito do projeto “Atenção
integrada ao doente oncológico – reforço institucional do Hospital Central
de Maputo” da Fundação Calouste Gulbenkian, Carlos Selimane esteve
nove meses no Centro Hospitalar de S. João, no Porto, onde estudou a
organização da unidade de cirurgia, o acompanhamento dos pacientes
e a gestão de casos e complicações pós-operatórias e inoperáveis.  
Como surgiu o interesse em fazer
a subespecialização nesta área?
Em Moçambique não há cirurgiões colorretais, há cirurgiões mais velhos especializados em
cirurgia proctológica (região do ânus e região perianal) que são mais abrangentes. Não há ninguém com
formação ou treino específico porque a cirurgia
colorretal tem especificidades que um cirurgião geral
não abarca. Em Moçambique, nos últimos anos, tem-se verificado um aumento da incidência dos casos de
cancro colorretal. Num estudo que fiz há um ano em
relação à incidência dos doentes operados no Hospital
Central de Maputo, 25 por cento tinham idade inferior a 32 anos, o que contrasta com a literatura (acima
de 50 anos). Preocupa-nos que haja doentes com 18,
19 anos em fase terminal. Nos países africanos não
há o hábito de consultas de rotina, não se vai ao
médico só porque as coisas não estão bem, quando há
um sangramento pouco percetível o paciente não se
preocupa. As pessoas queixam-se de obstipação, mas
não dão importância, vão fazendo laxantes, mas as
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neoplasias não se manifestam por dor, numa fase
inicial, logo a pessoa não vê necessidade de ir ao hospital. Quando tem dor, a doença já está avançada, vai
ao hospital e já não há muito a fazer.
Que explicação encontra para estas
doenças surgirem tão cedo?
É o nosso calcanhar de Aquiles. Quero
desenvolver um estudo para determinar as características clínicas, patológicas e genéticas destes doentes. Nos jovens podem ser causas genéticas, mas não
há estudos, e eu quero desenvolver um estudo no serviço de anatomia patológica, em coordenação com o
IPO do Porto, para ver a que conclusão chegamos.
Mas de uma forma geral podemos adiantar que a
transição epidemiológica que ocorre em Moçambique e na África subsariana, resultante das alterações
nos estilos de vida e hábitos alimentares, está na
génese destas neoplasias. Mas não sabemos ao certo
se pode explicar o aparecimento de neoplasias malignas em jovens de 17, 18, 19 anos.

carlos selimane © márcia lessa

O que destaca no seu estágio e na experiência no Hospital de São João?
Participar neste projeto é muito animador
porque há um envolvimento muito grande da Fundação Gulbenkian, uma abertura muito grande. A
abordagem multidisciplinar que é feita ao doente
oncológico no hospital, para perceber aquilo que
torna o tratamento mais eficaz e correto, é uma das
minhas aprendizagens mais importantes. Agora vejo
com muita clareza que a participação do patologista,
do oncologista clínico, do radioterapeuta ou do gastroenterologista é fundamental para perceber qual a
terapêutica mais adequada aos doentes, pois nem
sempre a cirurgia é o tratamento mais correto no
estado em que o doente está. Pode precisar de uma
abordagem radioterapêutica ou quimioterapêutica
para depois avançar para uma cirurgia em condições
mais favoráveis. Este é talvez o ponto mais importante que levo do S. João. Também o facto de haver
uma unidade dedicada à cirurgia colorretal é muito
interessante, porque o cirurgião não se distrai com
outras especialidades, tem mais destreza para o diagnóstico, tratamento e seguimento destes pacientes.
Como é o intercâmbio de experiências
e a ligação aos colegas do Hospital
de São João?
O intercâmbio é muito fértil. Ver como as
coisas são feitas é uma coisa, os colegas irem lá e
verem as condições que temos é diferente. Há já uma

relação estabelecida que vai continuar e é bastante
produtiva. Mas discutimos casos difíceis e tivemos
sempre feedback positivo.
Este projeto contribuiu para alguma
mudança no Hospital Central de
Moçambique?
A ideia é fazer uma abordagem transversal
ao doente, tal como o título indica é uma “Atenção
integrada ao doente oncológico” e, felizmente, já se
nota diferença depois do início deste projeto. A unidade/grupo da mama já faz reuniões do grupo oncológico para a mama. No meu grupo, ainda não encontrei condições para que isso se efetive, mas
entretanto propus ao serviço que crie uma unidade de
cirurgia colorretal. Penso que a breve trecho conseguiremos iniciar esta abordagem multidisciplinar.
Uma das preocupações é que a minha formação em
cirurgia colorretal constitui uma gota no oceano.
Precisamos de mais gotas para fazer a onda.
E o que falta ainda para que se avance
efetivamente?
O mais importante é o compromisso das
pessoas, e todos aceitarmos que os doentes têm de ser
tratados de forma multidisciplinar. O compromisso
já existe, estamos no caminho e a trabalhar para a
multidisciplinaridade. Este projeto está com um
sucesso inimaginável. Em termos práticos, nota-se a
diferença em todos os que estão envolvidos.
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Avanços científicos na
identificação do tumor da mama
Um estudo realizado pela equipa de
investigação liderada por Florence Janody,
do Instituto Gulbenkian de Ciência, publicado na revista científica Nature Communications, mostra que as células de cancro da
mama se tornam rígidas antes de adquirirem propriedades invasivas. Os investigadores identificaram um novo sinal nas células
tumorais que pode vir a ser explorado para o
desenvolvimento de terapias anticancerígenas.
Este grupo de investigação tem
procurado sinais dentro das células que
sejam responsáveis pelo desenvolvimento de
tumores benignos e pela sua transição para
carcinomas invasivos. A sua atenção foca-se
no esqueleto da célula – o citoesqueleto –,
uma complexa rede de fibras organizadas
em diferentes arquiteturas que controlam o
células tumorais © sandra tavares, igc
grau de rigidez da célula.
A investigação revela que, antes de
se tornarem invasivas, as células do tumor passam por um estado transitório em que se tornam mais rígidas. Este estado é causado pela acumulação de fibras especializadas do
citoesqueleto. O aumento da rigidez celular leva à indução da atividade das proteínas que
promovem a proliferação de células, conduzindo ao crescimento dos tumores benignos, e
desencadeia a progressão para cancro invasivo. Florence Janody explica que o trabalho
“adiciona uma importante peça ao complicado puzzle de como o tumor da mama cresce e
progride para cancro maligno”: “Saber o que acontece dentro das células antes de estas se
tornarem invasivas deverá ajudar a prever quais os tumores benignos que é mais provável
que metastizem. Também pode ajudar a desenvolver terapêuticas mais adequadas a cada
paciente”, explica a investigadora do IGC.
Este estudo foi conduzido no IGC em colaboração com investigadores do Instituto
de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular
da Universidade do Porto (Ipatimup), da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto,
do Centro de Biotecnologia da Technische Universität Dresden (Alemanha), e da Ophiomics – Precision Medicine.
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Cientistas selecionados como
International Research Scholars
O Howard Hughes Medical Institute (HHMI), a Fundação Bill e
Melinda Gates, a Wellcome Trust e a Fundação Calouste Gulbenkian
anunciaram no mês passado a escolha de 41 jovens cientistas promissores,
entre os quais Ana Domingos do IGC, como International Research
Scholars. Cada investigador vai receber 650 mil dólares ao longo de 5 anos.
Em 2016, estas quatro fundações filantrópicas estabeleceram uma parceria para desenvolver talento científico na área da biomedicina em todo o mundo, disponibilizando cerca de 26,7
milhões de dólares para apoiar cientistas em início de carreira que pretendam desenvolver programas de investigação criativos e de excelente qualidade científica. Mais de 1400 cientistas de todo o
mundo (com exceção dos países do G7) concorreram a este programa, mas só 41 investigadores de 16
países foram selecionados. O processo de seleção foi conduzido por um painel de reconhecidos cientistas internacionais que avaliou o impacto do trabalho já desenvolvido e o potencial do programa de
investigação que os candidatos se propõem implementar. Com base nessa seleção, cada fundação
pôde escolher os cientistas que iria apoiar.
Ana Domingos, líder do laboratório de obesidade no Instituto Gulbenkian de Ciência
(IGC), foi uma das cientistas selecionadas para este programa, com o apoio da Wellcome Trust.
Recentemente, Ana Domingos descobriu uma ligação direta entre o tecido adiposo (o tecido gordo) e
os neurónios do sistema nervoso periférico, mostrando que estes neurónios desempenham um
papel na degradação da gordura. A estimulação destes neurónios pode um dia levar a um novo tratamento que permita a redução de massa gorda. O financiamento que agora recebe irá permitir-lhe
continuar a investigar novas estratégias moleculares para combater a obesidade. “É um verdadeiro
privilégio e honra ser distinguida por estas instituições”, diz Ana Domingos. Esta não é a primeira
vez que instituições internacionais premeiam a cientista do IGC, tendo já recebido financiamento do
Human Frontiers Science Programme e da European Molecular Biology Organization (EMBO).
Em Portugal, foram ainda selecionados outros dois investigadores: Joe Paton, da Fundação
Champalimaud, e Catarina Homem, do CEDOC – Centro de Estudos de Doenças Crónicas. Tanto
Catarina Homem como Ana Domingos foram alunas de programas de doutoramento Gulbenkian.
Jonathan Howard, diretor do IGC, sublinha os bons resultados portugueses em concursos internacionais tão competitivos como este: “três investigadores em 41 distinguidos como International
Research Scholars é um número excelente. Isto é mais um indicador de como Portugal tem cientistas
a fazer ciência ao mais alto nível no panorama internacional”.
O cientista chileno Carlos Blondel, da Universidad Autónoma do Chile, foi o escolhido pela
Fundação Gulbenkian como HHMI-Gulbenkian International Research Scholar. Carlos Blondel
investiga as interações entre micro-organismos e os seres humanos, e o seu impacto no aparecimento de doenças infeciosas, através do estudo do “armamento” molecular dos agentes patogénicos.
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O mecanismo que mantém a
estrutura dos cromossomas
O DNA das nossas células é um fio com cerca de dois metros de comprimento, que
precisa de caber dentro do núcleo da célula, um milhão de vezes menor com apenas alguns
micrómetros de diâmetro. Durante a divisão celular, o DNA é ainda mais empacotado, em
cromossomas, num processo necessário para a correta separação do material genético pelas
duas células filhas. A formação destes cromossomas compactados tem ainda uma dificuldade adicional: as moléculas de DNA que precisam de ser separadas estão bastante “emaranhadas” umas nas outras. O que acontece com o DNA dentro do núcleo das células é semelhante a fios de lã soltos dentro de um saco, que ao ficarem emaranhados acabam por criar
nós que impedem o uso eficiente do fio para tricotar. Os “nós” que o DNA ganha dentro da
célula têm de ser removidos para que os dois cromossomas se consigam separar e distribuir
igualmente pelas duas células filhas. Para remover os nós do DNA, a célula recorre a moléculas que funcionam como tesoura e cola.
Os resultados da equipa do IGC mostram que a manutenção da estrutura dos cromossomas está intimamente ligada com este processo de resolução de nós. “Este ‘corta e
cola’ de DNA revelou-se um processo dinâmico que é controlado mesmo após a formação
dos cromossomas”, diz Ewa Piskadlo, primeira autora do artigo. O estudo demonstra que a
molécula que resolve os nós do DNA, a topoisomerase II, tanto separa os fios de DNA como
introduz novos nós. A indicação para a sua correta separação está dependente de um complexo proteico, a condensina I, que trabalha como “guia”, dirigindo o caminho a percorrer
para separar de forma correta as moléculas de DNA. Quando tal não acontece, as células são
incapazes de separar os seus cromossomas, com consequências drásticas para a célula.
Raquel Oliveira conclui que o
estudo revela que “manter grandes cromossomas desembaraçados exige um controlo
constante, e entender isso é fundamental
para descobrir os princípios básicos que
regem a formação de cromossomas durante
a mitose, ainda um grande mistério da biologia celular”.
Este estudo foi financiado pelo
Conselho Europeu de Investigação, a
Comissão Europeia, a European Molecular
Biology Organization e a Fundação para a
Ciência e a Tecnologia.

cromossomas tricotados à mão por ewa piskadlo
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Música para a infância
Candidaturas até 26 de junho

companhia de música teatral

O projeto GermInArte – Transformação Artística para o Desenvolvimento Social e Humano a partir da Infância aceita candidaturas nacionais de
entidades que queiram receber formação no âmbito da Música para a Infância.
Estas ações, que vão decorrer no outono, baseiam-se na publicação Manual para a
Construção de Jardins Interiores, uma edição da Fundação Calouste Gulbenkian, e
abordam várias perspetivas estéticas e educativas para a infância, as quais pretendem proporcionar vivências musicais para enriquecer a interação com bebés e
crianças.
As entidades interessadas em acolher e promover estas ações junto de
educadores, músicos e outros artistas com interesse pela intervenção musical em
contextos de interação com bebés e crianças podem apresentar a sua candidatura
até 26 de junho.
Mais informações em musicateatral.com/germinarte
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Maestro português finalista
em Salzburgo

nuno coelho silva © marcia lessa

Nuno Coelho Silva ainda não chegou aos 30 anos e é um dos três finalistas do prémio de jovens maestros atribuído anualmente pelo Festival de Música de Salzburgo. O
mesmo prémio já foi atribuído a David Afkham (2010), Ainars Rubikis (2011) e Lorenzo
Viotti (2015).
O maestro português, bolseiro da Fundação Gulbenkian e vencedor do Prémio
Jovens Músicos do ano passado, na categoria de Direção de Orquestra, passou à final ao lado
da maestrina francesa Marie Jacquot e do maestro britânico Kerem Hasan. O vencedor será
anunciado a 6 de agosto em Salzburgo, na Áustria, depois de dirigirem a Camerata Salzburg
em três concertos do Festival.
O Prémio Jovens Maestros do Festival de Salzburgo tem um valor monetário de
15000 euros e inclui ainda uma atuação na edição do próximo ano, em Salzburgo.
Nascido no Porto em 1989, Nuno Coelho Silva é maestro assistente da Orquestra
Filarmónica da Holanda e dirige a Orquestra de Câmara da Holanda, em colaboração com o
violinista Gordan Nikolic. Começou por estudar violino, mas rendeu-se à arte da direção de
orquestra, frequentando, na Alemanha, o Dirigentenforum do Deutsche Musikrat e, na
Suíça, a Zuercher Hochschule der Kunste. Na próxima temporada de música Gulbenkian,
dirigirá de novo a Orquestra Gulbenkian (ver p. 25).
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Museu Gulbenkian vence
Experts’ Choice Award 2017

coleção do fundador © ricardo oliveira alves

O Museu Calouste Gulbenkian está entre os
vencedores do prémio Experts’ Choice Award 2017 da
TripExpert, uma plataforma online com base em Nova
Iorque que classifica hotéis, restaurantes e atrações
turísticas a partir de mais de um milhão de avaliações
dos principais meios de comunicação de viagens. Este
prémio reconhece as melhores atrações turísticas de
todo o mundo com base em opiniões de jornalistas e
escritores de viagens profissionais, e edições relevantes no panorama do turismo.
Fontes como os guias de viagem Let’s Go,
Guia Michelin, Lonely Planet e Frommer’s atribuem ao
Museu Calouste Gulbenkian uma das melhores
classificações entre as atrações de Lisboa no site
TripExpert.com. O Let’s Go, por exemplo, descreve-o

assim: “Preenchido com muitas exposições temporárias, o museu é como uma caixa de chocolates – no
sentido em que é incrível, e qualquer pessoa pagaria
bem para apreciá-lo”.
Na qualidade de uma das principais atrações
de Lisboa, o Museu Calouste Gulbenkian recebeu
ainda o prémio Best of Lisbon da TripExpert. “Os viajantes podem estar confiantes de que é uma das coisas
que mais vale a pena fazer em Lisboa”, garantem os
responsáveis do site. A abordagem de classificação
exclusiva desta plataforma, que leva em consideração
avaliações profissionais em guias de viagem, revistas,
jornais e outras fontes respeitadas, fornece uma
alternativa aos sites de viagens com avaliações de utilizadores e turistas.
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Aconteceu
Almada Negreiros na rota
do Presidente santomense

© luís lopes

O Presidente da República de São Tomé e Príncipe visitou a Fundação Calouste
Gulbenkian em maio, num momento da sua visita de Estado a Portugal. Evaristo Carvalho
(na foto) foi recebido pela nova presidente da Fundação, Isabel Mota, e pelo administrador
Guilherme d’Oliveira Martins.
O Presidente santomense reconheceu o papel da Fundação enquanto parceiro de
desenvolvimento, na área do ensino básico, recursos humanos e também no apoio à Saúde,
e visitou a exposição de Almada Negreiros, nascido em São Tomé. Almada Negreiros nasceu
na Roça da Saudade, freguesia da Trindade, a 7 de abril de 1893 e aí passou os primeiros
anos da sua vida. Evaristo Carvalho sublinhou a admiração dos santomenses pelo artista ao
visitar esta exposição, que termina já a 5 de junho.
Nesta visita, o presidente santomense solicitou também o apoio técnico da Fundação
para a criação do Museu da Presidência do seu país. A cooperação entre a Fundação Gulbenkian e a República de São Tomé e Príncipe tem uma longa história. O destaque dos anos
mais recentes vai para a produção de manuais para alunos e professores e para o projeto de
reforço institucional e qualitativo do ensino básico (RIQUEB). Já este ano, a Fundação entregou 13 guias para a formação inicial e contínua de professores e de diretores em São Tomé e
Príncipe. A Fundação tem vindo a apoiar também a formação a nível de recursos humanos.
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Portas abertas à Imunologia

© d.r.

Celebrado anualmente a 28 de abril, o Dia Internacional da Imunologia trouxe
este ano um conjunto de atividades coordenadas pela Sociedade Portuguesa de Imunologia
(SPI) e que pretenderam dar a conhecer a alunos do ensino secundário a investigação nesta
área desenvolvida em Portugal. O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) associou-se a este
evento abrindo as suas portas com um programa de palestras, visitas aos laboratórios e atividades “mãos na massa”.
Vera Martins, investigadora principal do IGC e organizadora local do Dia da Imunologia, diz que o evento possibilitou aos alunos a interação com diferentes investigadores
“numa experiência excecional, graças à abertura dos investigadores a outras audiências e ao
interesse genuíno dos alunos e professores que visitaram o instituto”. Por seu lado, Luís
Graça, presidente da SPI e diretor de Laboratório no Instituto de Medicina Molecular
(iMM), sublinha: “Os avanços em Imunologia têm conduzido a revoluções no tratamento de
doenças como o cancro, doenças de pele e reumáticas, alergias, ou transplantes de órgãos.”
Abrir as portas dos laboratórios portugueses de investigação significa, segundo Luís Graça,
“permitir aos mais novos um conhecimento direto de como são feitas as descobertas científicas que conduzem a benefícios para a saúde”.
Além do IGC, o Instituto de Medicina Molecular (iMM), o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) da Universidade do Porto, o Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro e o Instituto de
Investigação em Ciências da Vida e Saúde (ICVS) da Universidade do Minho também estiveram de portas abertas. Em Portugal são mais de 250 os investigadores em diferentes
níveis de carreira que se dedicam a esta área.
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Eventos
Jardim de Verão
De 23 de junho a 20 de julho, dezenas de concertos ao ar livre, filmes,
leituras encenadas, conversas e atividades para famílias, entre outras
iniciativas, preenchem o programa da 2.ª edição do Jardim de Verão.

jane birkin © nico bustos

Jane Birkin (a cantar Serge Gainsbourg), Roberta Sá, Mayra Andrade e Bonga são
alguns dos artistas que marcam o programa do Jardim de Verão deste ano. Depois do
sucesso da 1.ª edição, que em 2016 assinalou o 60.º aniversário da Fundação Calouste Gulbenkian, uma grande diversidade de iniciativas volta a animar o Jardim e outros espaços da
Fundação, ao longo de quase um mês, com a programação a intensificar-se aos fins de
semana. Concertos, filmes, conferências, exposições e visitas orientadas, leituras encenadas, conversas, workshops e outras atividades para famílias, preenchem o programa que
reflete a intervenção multifacetada da Fundação Gulbenkian, não apenas no campo das
artes, mas também na ciência e nos projetos comunitários que apoia e promove.
No arranque do Jardim de Verão, recebemos um dos maiores talentos da nova
música brasileira: Roberta Sá. Muitas vezes comparada a Marisa Monte, diz-se influenciada por figuras como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elis Regina e Chico Buarque. Regressa
ao nosso país no dia 24 de junho, para mais uma das suas atuações cativantes no Anfiteatro
ao Ar Livre. No repertório traz temas do último álbum, Delírio, em que participa António
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mayra andrade © vanessa filho

Zambujo. O concerto de Roberta Sá inaugura assim no Jardim de Verão um ciclo de grandes
nomes da música lusófona, como a cabo-verdiana Mayra Andrade (25 junho) e a sua pop
tropical, o lendário Bonga (30 de junho) e o seu amor pelo semba, símbolo da identidade
angolana que deu origem à kizomba, e ainda a guineense Eneida Marta (15 julho), que
cruza o gumbé com o jazz, para animar as noites no Jardim Gulbenkian.
Em estreia em Portugal, chega-nos o espetáculo Birkin: Gainsbourg Sinfónico
(14 julho), em que Jane Birkin revisita em versão sinfónica os clássicos do ex-companheiro
Serge Gainsbourg, falecido em 1991. Do repertório deste concerto fazem parte duas dezenas
de temas, como La Javanaise, Jane B, Babe Alone in Babylone, La Chanson de Prévert, Requiem
pour un con, Initiales BB, My Lady Heroine ou Lost Song, que a artista britânica vai interpretar
na companhia do pianista japonês Nobuyuki Nakajima e da Orquestra Gulbenkian, dirigida por Jan Wierzba.
Também é num clássico que aposta o Coro Gulbenkian (1 julho, 21h) com um
concerto dedicado a Gershwin. No repertório, o Coro dirigido por Paulo Lourenço traz
excertos da ópera Porgy & Bess, na companhia de um quarteto de jazz constituído por Francisco Sassetti no piano, Esther Georgie no clarinete, Miguel Menezes no contrabaixo e
Duarte Santos na percussão. Mas antes de Gershwin, ao fim da tarde haverá canções de
Fernando Lopes-Graça nas vozes do Coro de Câmara Lisboa Cantat (1 julho, 18h) e canções tradicionais arménias num concerto a cappella do Trio Zulal (1 julho, 19h).
Sonoridades do Médio-Oriente
O legado cultural arménio, em
memória de Calouste Gulbenkian, marcará
presença no Jardim de Verão em vários concertos e workshops, mas também no ecrã,
com a projeção do documentário My
Grandfather’s Music [“A Música do Meu Avô”]
que explora as histórias orais do que resta
dos mestres de oud, um instrumento tradicional em forma de figo, que apresenta um
som diferente de qualquer outro instrumento de cordas e sobre o qual pouco se sabe
no Ocidente.

eneida marta © d.r.
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cairo jazz station © festival d’aix-en-provence

Com raízes na música arménia, mas também turca, romena e macedónia,
The Secret Trio (7 julho) vai trazer ao Jardim Gulbenkian os modos microtonais do Médio
Oriente, as batidas de dança dos Balcãs, e improvisações e influências do jazz, do rock e da
música clássica. A exclusão intencional de qualquer percussão permite aos membros deste
trio criar a ilusão de uma secção de ritmos condutora, inventando maneiras de tocar de
forma percussiva instrumentos musicais que são fundamentalmente melódicos.
Percussão é o que não falta no projeto Cairo Jazz Station (na foto em cima), que
junta quatro jovens do Egito, da Turquia, de Portugal e de Itália em busca de uma nova identidade musical comum. Inspirados pelas músicas orais e improvisadas da Europa e do Médio
Oriente, misturam timbres e horizontes, aproximando universos sonoros. A música do projeto Cairo Jazz Station alimenta-se das viagens de cada um dos seus elementos, das suas residências artísticas e de encontros inéditos. Poderemos ouvi-los tocar no Anfiteatro ao Ar
Livre, no dia 29 de junho, e em conversa informal, no dia seguinte, numa das sessões do
Speaker’s Corner que vão animar as tardes do Jardim de Verão, à sombra das árvores.
Cinema português
O Jardim de Verão inclui uma mostra de filmes, sobretudo da última década, que
contaram com o apoio da Fundação Gulbenkian, e que abre com Twenty-One-Twelve (2013),
que Marco Martins criou em colaboração com o artista Michelangelo Pistoletto para refletir
sobre a crise e o papel transformador da arte na sociedade. Em junho e julho também poderemos assistir a curtas e médias metragens recentes de Pedro Peralta, Tomás Baltazar,
Filipa César, João Viana, Patrick Mendes, Gabriel Abrantes e Ben Rivers, Sérgio da Costa
e Maya Koza, João Niza e Susana Nobre. Várias sessões contarão com a presença dos realizadores para uma conversa.
Uma das projeções oferece a oportunidade de rever dois filmes de João Pedro
Rodrigues: Esta é a minha casa (1997) e Viagem à Expo (1998). Destaque ainda para a curta de
Leonor Teles premiada com o Urso de Ouro no Festival de Berlim, Balada de um Batráquio, e
para os filmes Altas Cidades de Ossadas, de João Salaviza, e Tudo o que Imagino, de Leonor Noivo,
que também assina Cidade, em conjunto com Pedro Pinho, Filipa Reis e João Miller Guerra,
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still de twenty one twelve, filme de marco martins

um filme sobre a diversidade e complexidade da população da área da Grande Lisboa. Os
realizadores e produtores Filipa Reis e João Miller Guerra passarão também pelo Speaker’s
Corner para uma conversa sob o tema “Arte e Comunidade”.
Um Jardim com muitas vozes
No Speaker’s Corner também se falará de ciência. Com o investigador Moisés
Mallo, ficaremos a conhecer a nova técnica de modificação do genoma de organismos vivos
que revolucionou o mundo da genética, na conversa “Terapia génica: uma realidade cada vez
mais próxima?”, e, com a cientista Paula Duque, entenderemos melhor porque é que o
estudo das plantas é tão importante como a investigação das doenças humanas.
As famílias com crianças poderão também participar no workshop “Crescer ou Não
Crescer… Eis a questão!”, que se desenvolve no Bosque, com orientação das cientistas Ana
Confraria e Vera Nunes. Nesta atividade é possível conhecer a Arabidopsis thaliana, uma
planta largamente usada como modelo em investigação científica, e descobrir como ela cresce.
Experimentar formas alternativas de reconhecer, organizar e dar sentido a
pequenos trajetos dentro do jardim é a proposta do Movimento de Expressão Fotográfica
(MEF) na atividade “Imagens do Sentir”, também para famílias. O objetivo é que os participantes se deixem orientar pelo tato, pela descrição e pelo som, dando largas à criatividade e
às emoções, para captar imagens mentais que poderão ser contempladas mais tarde.
Sons no Silêncio
Aos fins-de-semana, uma leitura encenada diferente convida todos os que quiserem juntar-se na Clareira do Jardim Gulbenkian para ouvir palavras de Álvaro de Campos e
de Walt Whitman. Os jovens finalistas da 1.ª edição do Dá Voz à Letra – Maria Casquinha,
Carolina Mourato, Rita Sousa, Matilde Anjos, João Teixeira e Pedro Freitas – vão ler os textos
da Ode Triunfal e de Eu canto o corpo eléctrico, encenados por Carlos Pimenta. Jovens vozes e
uma entrega total às palavras no silêncio da Clareira, a partir das 16h e com entrada livre –
são os Sons no Silêncio.
A programação do Jardim de Verão continua durante o mês de julho e até ao Dia
Calouste Gulbenkian, em que Gisela João fará o concerto de encerramento, a 20 de julho.
Programação completa e calendário em gulbenkian.pt
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A Grande Guerra
Este ano, o Jardim de Verão apresenta também vários eventos
relacionados com a Grande Guerra numa perspetiva cultural e social.
Uma exposição, várias conferências, uma leitura encenada, uma série
de concertos e um ciclo de cinema constituem o programa que assinala
o centenário da guerra de 1914-1918. Todos os eventos terão entrada livre.

A participação de Portugal na Grande Guerra não foi
apenas um ato político e militar. O país sofreu efeitos económicos, sociais e culturais que se refletiram no quotidiano dos
portugueses e na sua relação com o exterior. Antes de terminar
a celebração do centenário, a Fundação Gulbenkian traz à
reflexão no final deste mês, e numa exposição que se prolongará até setembro, um conjunto de questões relacionadas com o
impacto da Grande Guerra no país.

ilustração portuguesa, 12 de novembro de 1921
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“Tudo se desmorona”: Impactos Culturais
da Grande Guerra em Portugal
O título da exposição, que abrirá ao público no dia 30
de junho, procura dar conta do impacto deste conflito na sociedade e na cultura portuguesas, quer enquanto durou, quer nos
anos subsequentes, tendo como referência um período cronológico situado entre 1914 e 1935. Pedro Aires de Oliveira, Carlos
Silveira e Ana Vasconcelos são os curadores da exposição que
mostrará várias obras de arte – de Leal da Câmara a Amadeo,
passando por Hein Semke –, mas também fotografias, objetos,
artefactos, esculturas, documentos e muitos outros materiais
que demonstram que o conflito e “os seus efeitos traumáticos
fizeram-se sentir no nosso país em todos os domínios, desde a
instabilidade política às reivindicações sociais, das diferentes
formas de sociabilidade e de lazer à criação cultural e artística”.
A exposição estará organizada em torno de seis
núcleos temáticos: Guerra cultural e mobilização cívica; 1917,
ano crítico; Visões artísticas e mediáticas; Cuidar dos vivos;
Antagonismos e mudanças sociais: os Anos Loucos; e A disputa
da memória. O projeto museográfico está a cargo de Mariano
Piçarra e o projeto gráfico é de João Bicker (ateliê FBA).

© arquivo municipal de lisboa

“Ninguém sabe que coisa quer”: A Grande Guerra e a crise dos
cânones culturais portugueses
Este é o título do colóquio que antecede a abertura ao público da exposição. A 28 e
29 de junho, entre as 9h30 e as 18h, bem como na manhã do dia 30 de junho, várias personalidades da cultura portuguesa, académicos e investigadores, vão discutir os efeitos do
conflito na Literatura, nas Artes Plásticas, na Música, no Teatro e no Cinema. Os efeitos da
Grande Guerra serão também debatidos na sua vertente política, nos comportamentos e
mentalidades, bem como na esfera religiosa. O colóquio encerra com uma conferência do
cardeal patriarca de Lisboa sobre a Grande Guerra e a Igreja, às 10h30 de dia 30. Todo o
colóquio é de entrada livre. Programa em gulbenkian.pt
Uma leitura encenada
No primeiro dia da conferência, 28 de junho, às 19h00, Tiago Torres da Silva
apresentará uma leitura encenada com a participação de dois atores e dois fadistas. Intitulada Pra um país tão pequeno, e com texto do próprio escritor e encenador, a leitura será
criada a partir de letras de fados, quadros de revista e outros textos do início do século xx.
Enquanto Maria Carson e Tiago Fernandes darão voz às palavras, os fados serão interpretados por Joana Amendoeira e Rodrigo da Costa Félix. A leitura encenada terá ainda a participação de Aurélio Vasques, no vídeo. Entrada livre, na Escadaria da Zona de Congressos do
Edifício Sede.
Música e cinema
O conjunto de eventos sobre a Grande Guerra fica completo com o ciclo de cinema
Imagens da Grande Guerra que se realiza de 4 a 6 de julho, na Sala Polivalente do Edifício
da Coleção Moderna. Ainda durante o mês de julho, haverá concertos com a Banda da
Armada (2 julho), Banda Sinfónica do Exército (9 julho) e Banda da Força Aérea (16
julho). Todos os concertos se realizam às 21h no Anfiteatro ao Ar Livre.
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Arte
Escultura em filme
Esta exposição explora o fascínio que a escultura clássica tem vindo a exercer sobre
um grande número de realizadores e artistas contemporâneos. Este surpreendente interesse
reflete uma aparente contradição: por que razão os artistas, em particular os que trabalham
com imagens em movimento, se interessam hoje pela absoluta imobilidade corporizada
numa escultura clássica? Como interpretar esta intrigante sedução? Recuemos no tempo, até
ao ano de 1855. Em Londres, um orador profere uma conferência sobre a catedral de Notre-Dame em Paris. Apresenta à audiência uma fotografia de uma escultura que encima um dos
seus portais, sugerindo que a imagem, produto de uma técnica recente, era tão verdadeira
que bem podia ser «a própria impressão do objeto».
De algum modo conseguimos perceber porque é que os primeiros fotógrafos escolheram a escultura como modelo: a sua imobilidade adequava-se às longas exposições que a
tecnologia inicial exigia. Mais difícil é entender como é que a escultura clássica, que deixou
de fazer parte dos programas de ensino e que parece cada vez mais distante, está presente, de
forma notável, em obras de artistas contemporâneos, sobretudo no cinema.
Em torno desta questão, sete artistas internacionais foram convidados a expor os
seus trabalhos: Anja Kirschner (1977) e David Panos (1971), Fiona Tan (1966), Mark Lewis
(1958), Rosa Barba (1972), Lonnie van Brummelen (1969) e Siebren de Haan (1966). Através
destes filmes e da leitura minuciosa que as suas câmaras fazem de objetos antigos, famosos
ou esquecidos, é-nos permitido um novo olhar sobre esculturas do passado. Com a apresentação das obras destes artistas, produzidas em diferentes pontos da Europa, somos guiados
através de diversos museus, desde o Louvre aos Museus Capitolinos, de Paris a Roma,
seguindo até Atenas com passagens por Berlim, Munique e Londres.

ESCULTURA EM FILME
THE VERY IMPRESS
OF THE OBJECT
Curadoria: Penelope Curtis
Fundação Calouste Gulbenkian
Galeria Principal
14 julho - 2 outubro

brummele & haan
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Helmut Federle: matéria abstrata
Pinturas e cerâmicas
O Museu Calouste Gulbenkian apresenta uma exposição com obras do pintor suíço
Helmut Federle, algumas de grandes dimensões. Federle, que é também colecionador de
cerâmicas marroquinas e japonesas do século xvii, mostrará as suas obras lado a lado com
peças da sua coleção, e também em diálogo com as cerâmicas de arte islâmica do Museu
Calouste Gulbenkian. Estarão expostas cerca de 10 pinturas selecionadas pelo artista, em
estreita colaboração com a curadoria do Museu, e cerca de 30 cerâmicas das duas coleções.
O foco desta mostra estará não apenas no modo como as cerâmicas safávidas da
Coleção do Fundador e as cerâmicas marroquinas e japonesas da coleção de Helmut Federle,
maioritariamente do século xvii, dialogam entre si, mas igualmente na forma como se relacionam com a produção artística contemporânea, ligadas por um sentido geral de abstração.
Federle é uma dos poucos colecionadores ocidentais de taças de chá japonesas,
peças vulgarmente assimétricas e monocromáticas, muito valorizadas num país onde a cerimónia do chá assenta numa rigorosa coreografia que convoca a estética, a literatura, os objetos, a arquitetura e as relações sociais. Por seu lado, a cerâmica marroquina distingue-se
pelo gracioso volume e pela decoração vegetalista, com padrões de penas, arabescos, folhas
ou pétalas. Há um sentido de repetição que se liga com a própria obra de Federle.
A dupla condição de Helmut Federle como artista e colecionador será abordada,
quer na exposição quer na publicação que a acompanha, onde se pode ler um texto de
Edmund de Waal, ceramista e autor de “A lebre com olhos de âmbar“.

HELMUT FEDERLE
Curadoria: Jorge Rodrigues
Museu Calouste Gulbenkian
Coleção do Fundador
Galeria do Piso Inferior  
9 junho – 18 setembro

helmut federle, sem título, 1990 © gerhard jurkovic

33 Arte

Ambientes

Por Herberto Smith

O cabelo entrançado de Erick é parte
da sua imagem de rapper e habitante
do bairro conhecido como “Zona
Libertada de São Vicente”, em Cabo
Verde. Enquanto a sua amiga lhe
entrança o cabelo, Erick toma conta
da bebé dela, num momento captado
por Herberto Smith, que gosta de
fotografar jovens negros dos bairros
comunitários de Lisboa e levou o
projeto até à ilha, onde participou na
residência artística Catchupa Factory,
apoiada pela Fundação Gulbenkian.
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