Ib. Estrangeiro

Serviço Internacional

Valores em euros

Encargos com pessoal

359 382

Despesas de funcionamento

102 585

Subsídios e bolsas

922 592

Iniciativas próprias

151 765

Total

1 536 324

Receitas

9 304

Em 2008, por intermédio do Serviço Internacional, a Fundação Calouste Gulbenkian privilegiou
iniciativas organizadas por instituições internacionais, em particular as de carácter multilateral,
e continuou a exercer, em países estrangeiros, acções dirigidas à promoção da cultura portuguesa.
Enumeram-se a seguir, resumidamente, alguns dos projectos mais significativos
realizados no decurso do ano.

[3922 592]

Subsídios e bolsas
Participação em iniciativas de organizações multilaterais

Foi renovada a adesão da Fundação Calouste Gulbenkian à NEF – Network of European
Foundations for Innovative Cooperation, Bélgica, que tem por missão o desenvolvimento
de estratégias de acção comuns a diversas fundações e outras entidades europeias de filantropia
organizada, com vista ao estabelecimento de uma cooperação na área cultural.
Deu-se continuidade ao apoio, em conjunto com outras fundações europeias, ao projecto
“A Soul for Europe”, desenvolvido pela Konferenz für Europaïsche Kulturpolitik, Alemanha,
para fortalecimento das relações culturais entre vários parceiros europeus.
Prosseguiu a participação da Fundação no European Strategy Forum, instituição criada em 2005
para encorajar o debate sobre questões estratégicas relacionadas com a União Europeia e com
os seus Estados-membros.
Foi renovado o apoio financeiro concedido ao projecto “Mobilité Artistique en Mediterranée”,
desenvolvido pelo Fonds Roberto Cimetta, iniciativa pioneira que tem permitido o intercâmbio
de experiências entre artistas de diversas áreas.
Foi assinado um protocolo por três anos com a United Nations High Commissioner for Refugees
ao abrigo do qual a Fundação se torna membro do “Partnership Network” português do Alto-Comissariado,
com o objectivo de apoiar e promover a missão do UNHCR.
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Comemorações dos 200 anos da chegada da família real ao Brasil
Museu Histórico Nacional (Rio de Janeiro)
Foi inaugurada no Museu Histórico Nacional, pelos presidentes da República de Portugal
e do Brasil, a exposição “Um Novo Mundo, Um Novo Império: A Corte Portuguesa
no Brasil 1808-1822”, que assinalou o bicentenário da transferência da Corte portuguesa
para o Brasil. A iniciativa teve a Fundação como patrocinador português, o que incluiu
a produção do respectivo catálogo.

Museu de Arte da Bahia (Salvador)
A Fundação concedeu um subsídio para comparticipar nas despesas de produção do catálogo
da exposição “A Bahia na Época de D. João – A Chegada da Corte Portuguesa – 1808”,
organizada em Salvador por iniciativa do Museu de Arte da Bahia.

Património histórico português no mundo
Prosseguiram os trabalhos de sistematização do património histórico português no estrangeiro.
O projecto é dirigido por José Mattoso e integra uma equipa alargada de especialistas
que desenvolve um trabalho de identificação e inventariação do património arquitectónico
e urbanístico de origem, ou de influência, portuguesa no mundo, incluindo os países africanos
de língua oficial portuguesa e Timor-Leste.
A investigação resultará na edição de três volumes organizados por áreas geográficas
– América, Ásia e África –, e cuja publicação terá início a partir de 2009.
A pedido do Ministério da Cultura de Marrocos, a Fundação enviou àquele país
uma delegação para discussão de aspectos técnicos a implementar no projecto
de restauro da Catedral Portuguesa de Safim. A intervenção integra-se num plano
mais abrangente de salvaguarda e reabilitação da medina da referida cidade,
que está a ser desenvolvido pelas autoridades locais. Foi igualmente concedida
uma bolsa a um estudioso marroquino para realizar pesquisas em arquivos e bibliotecas
portugueses relacionados com o restauro da catedral.
No âmbito das actividades da Fundação no domínio da preservação do património histórico
português no estrangeiro, foi efectuada uma missão à Tailândia composta por uma historiadora
e uma arqueóloga. A visita teve como objectivo analisar in loco a viabilidade da aplicação
do projecto submetido à Fundação pelo Fine Arts Department, de Banguecoque.
Iniciou-se a preparação de um volume sobre a missão que a consultora do Serviço Internacional,
Maria Helena Mendes Pinto, realizou à Indonésia. A obra incluirá uma sistematização dos bens
artísticos móveis de origem portuguesa existentes na ilha das Flores.

Fundação Calouste Gulbenkian

Serviço Internacional

Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro – Inauguração da exposição “Um Novo Mundo. Um Novo Império. A Corte Portuguesa no Brasil 1808-1822”.
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Promoção da cultura portuguesa em países estrangeiros
Prosseguiram em 2008 os programas de cooperação com entidades estrangeiras
que organizaram iniciativas relacionadas com os estudos portugueses. De entre as entidades
beneficiárias destacam-se: na Alemanha, a Literaturwerkstatt Berlin; no Brasil, a Cátedra Jorge de Sena
para Estudos Literários Luso-Afro-Brasileiros, da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
em França, a Université de Provence, em Aix-en-Provence, e o Centre du Livre et de la Lecture,
em Poitou-Charentes.

Edições apoiadas
Foi concedido um subsídio à editora
Anapress de Bratislava, Eslováquia,
destinado a comparticipar as despesas
de publicação das actas das Jornadas
dos Estudos Românicos – Seminário
Internacional de Lusitanistas
da Universidade de Comenius.
Foi igualmente atribuído apoio
para a edição das seguintes obras: em
alemão, Wörterbuch der Jugensprache/
/Dicionário da Linguagem dos Jovens;
em inglês, The Talking Pictures
of Manoel de Oliveira (UCLA Film
& Television Archive, Los Angeles, EUA),
Portuguese Studies vol. 24, nr. 2,
dedicada a Fernando Pessoa (Kings
College London, Grã-Bretanha).
Foi ainda renovado o apoio concedido
às Éditions Chandeigne (Paris, França)
para, no âmbito da “Collection
Magellane”, publicar três novos títulos
dedicados a Portugal: Voyage en Perse
et en Inde (1637-1640), Petit Carreau
e Le Portugal à Paris au Fil des Siècles
et des Arrondissements.

As Éditions de La Différence (Paris, França) beneficiaram de um novo apoio para
a publicação de quatro volumes, integrados na “Série Portugaise”: Les Carnets Secrets
d’Antonio de Portugal, Prieur du Crato, de Urbano Tavares Rodrigues; La Dessinatrice,
de Isabel Fraga; Le Magnolia, de Vasco Graça Moura; e Contes et Nouvelles,
de Eça de Queirós.

Fundação Calouste Gulbenkian

Serviço Internacional

Oferta de bibliotecas/equipamento
Em 2008, foi oficialmente inaugurado o Centro de Língua e Cultura Portuguesa da Faculdade
de Línguas Românicas da Universidade de Comenius (Bratislava, Eslováquia). A Fundação
colaborou na criação do centro através da oferta de um conjunto de livros
de apoio ao ensino da língua e da literatura portuguesas e de equipamento
informático e audiovisual.

Bolsas de estudo
A Johns Hopkins University, em Washington, EUA, implementou o segundo ano
do programa de bolsas estabelecido ao abrigo do protocolo assinado com a Fundação
para o desenvolvimento de estudos sobre as relações transatlânticas entre a Europa
e os EUA. Em 2008, a bolsa foi atribuída ao investigador alemão Thomas Rid.
Foi igualmente renovado o programa de bolsas para pós-doutoramento em Cultura Europeia
e Património Português estabelecido com o Institut Universitaire Européen, em Florença, Itália.
Foram seleccionados dois candidatos, de nacionalidade portuguesa e brasileira,
para desenvolverem trabalhos nas áreas da ciência política e do direito da União Europeia.
Foi mantido o programa “Calouste Gulbenkian Scholarship” no King’s College of London,
no Reino Unido, para desenvolvimento de investigações para doutoramento em Estudos
Portugueses. A bolsa foi atribuída a Duncan Simpson, que concluirá uma dissertação
sobre “The Catholic Church and Salazar’s Dictatorship, 1928-1968”.
O Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, Brasil, beneficiou do apoio
da Fundação para dar continuidade ao programa “Bolsas de Pesquisa Calouste Gulbenkian”,
no âmbito do Pólo de Pesquisa sobre Relações Luso-Brasileiras.
Foi aberto o concurso anual destinado a estrangeiros para a realização de pesquisas em Portugal.
Foram atribuídas oito bolsas para doutoramento ou para a publicação de uma obra sobre temas
relacionados com a cultura portuguesa na área das humanidades, mais especificamente nas áreas
de história, história da arte, literatura e linguística. Foram contemplados bolseiros das seguintes
nacionalidades: Alemanha, Bélgica, Brasil, Espanha, Itália e Polónia.

Música, teatro e cinema
Com o objectivo de promover a participação de artistas portugueses em certames internacionais
foram atribuídos os seguintes subsídios: ao Centre Georges Pompidou – IRCAM, para,
no âmbito do festival “Agora”, permitir a apresentação do espectáculo musical Com Que Voz,
realizado no Théâtre du Chatelet.
A Fundação apoiou também a iniciativa da European Film Academy, realizada em Berlim,
para atribuir o prémio “The European Film Academy Short Film Award”.
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Foram igualmente apoiadas as deslocações dos seguintes agrupamentos:
A Barraca, para apresentar a peça Obviamente Demito-o em diversas cidades brasileiras;
o Grupo de Instrumentos de Sopro de Coimbra, no âmbito do intercâmbio estabelecido
com a Orquestra de Oita, no Japão.

[3151 765]

Iniciativas próprias
Publicações

Foram adquiridos exemplares de obras para oferta a instituições no estrangeiro vocacionadas
para o estudo de temas ligados à cultura portuguesa nas seguintes línguas: em alemão,
Genesis & Konstellationen, de António Ramos Rosa, Zwei Gewässer, ein Flu, de António Ramos
Rosa e Casimiro de Brito (Edition Delta, Estugarda, Alemanha); em francês, La Fleur d’Utopie,
de Urbano Tavares Rodrigues (L’Harmattan Editions Diffusion, Paris, França), Cahiers du Crepal,
nr. 14 (Presses de Sorbonne Nouvelle, Paris, França), Sigila, nrs. 21 e 22 (Association Gris-France,
Paris, França), Quadrant nr. 24 – 2007 (Université Paul Valéry, Montpellier, França), Jerusalém,
de Gonçalo M. Tavares (Éditions Viviane Hamy, Paris, França), La Treizième nr. 10 (Babel Éditeur,
Aussilon, França); em português, Viagem ao Brasil de Alexandre Rodrigues Ferreira, quinto volume
(Kapa Editorial, Petrópolis, Brasil), Portugal Tão Longe, de Rui Ochôa (Alêtheia Editores, Lisboa,
Portugal). Foi ainda concedido apoio à edição de um livro e de um DVD em três línguas,
com o título Into the Rising Sun/La Route do Soleil Levant/De Ontdekking van het Oosten
(MN Films; Bruxelas, Bélgica).

Edição de livros
Foi elaborada e publicada uma edição bilingue do catálogo do Indo-Portuguese Museum·Bishop’s
House/Museu Indo-Português·Paço Episcopal·Cochim. Parte da edição foi oferecida à Diocese
de Cochim por ocasião das celebrações do encerramento do ano jubilar, que coincidiu
com as comemorações dos 450 anos da criação daquela diocese.
Prosseguiu o trabalho preparatório da versão portuguesa da obra de A. Heuken,
The Earliest Portuguese Sources for the History of Jakarta.
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Leitura de textos de Agustina Bessa-Luís por Marie-France Pisier.

Centro Cultural Calouste Gulbenkian, Paris

Valores em euros

Encargos com pessoal

836 833

Despesas de funcionamento

1 743 996

Iniciativas próprias

827 616

Total

3 408 445

Receitas

6 938

O Centro Cultural Calouste Gulbenkian é a delegação
da Fundação em França que intervem na difusão da
cultura portuguesa, participando na vertente europeia
e internacional de temas contemporâneos.
Durante o ano de 2008, de transição para o seu novo
espaço, o Centro valorizou a Biblioteca, a qual,
com mais de 90 mil volumes, é a maior e melhor
biblioteca portuguesa na Europa fora de Portugal.
Foram realizadas quatro exposições, em colaboração com
os serviços da sede. O Centro tem vindo a abrir no Verão,
com uma exposição que pretende atrair não apenas
os residentes na capital francesa mas também
os visitantes que na altura se encontrem em Paris.
Em colaboração com o Serviço de Música, o Centro
organizou recitais e concertos de música de câmara fora
das suas instalações, na Salle Gaveau, na Salle Cortot
e na Igreja de Saint-Roch.
Tiveram lugar, igualmente, várias conferências,
lançamentos de livros, leituras de adaptações teatrais
e de poesia portuguesa por grandes actores franceses.
No futuro próximo, o Centro deverá apostar nas valências
da Biblioteca, bem como em exposições e conferências
internacionais, acompanhadas de catálogos e de actas que
possam registar documentalmente aqueles acontecimentos.
Esta missão deverá ser prosseguida em estreita
colaboração com os serviços da sede, no âmbito dos fins
estatutários da Fundação e em parceria com outras
instituições portuguesas, francesas e europeias.
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Principais actividades realizadas em 2008
[3391 516]

Exposições

Em colaboração com o Serviço de Belas-Artes e comissariada por Rita Fabiana, foi realizada
uma exposição de desenhos de Jorge Martins, mostra que decorreu durante os meses de Fevereiro,
Março e Abril. De Abril a Junho foi apresentada uma exposição-instalação de João Paulo Serafim,
“Musée Improbable d'Image et Art Contemporain”, comissariada por António Pinto Ribeiro.
Esta exposição foi igualmente apresentada em Montevideu, numa parceria com a Embaixada
de Portugal no Uruguai. Numa proposta de World Press Cartoon, foram apresentados os prémios
dos anos 2005, 2006, 2007 e 2008, numa exposição que esteve patente de Junho a Outubro.
Uma exposição de fotografia de Thomas Weiberger, comissariada por Jorge Calado, foi apresentada
no Centro de Outubro a Dezembro.
Estas exposições foram acompanhadas de catálogos especialmente editados para o efeito,
contaram com 4150 visitantes, além daqueles que se deslocaram ao Centro por ocasião
de outras actividades.
Em parceria com as embaixadas de Portugal e da Austrália em Washington, foi apresentada
naquela cidade a exposição de David Stephenson anteriormente patente no Centro
(Novembro de 2007 a Janeiro de 2008).

Exposição de desenhos de Jorge Martins.

Fundação Calouste Gulbenkian

Centro Cultural Calouste Gulbenkian, Paris

Exposição “Musée Improbable d’Image et Art Contemporain”, de João Paulo Serafim.

Exposição de David Stephenson na embaixada da Austrália em Washington, em parceria com o Centro Cultural Calouste Gulbenkian de Paris.
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[383 039]

Concertos

Foram realizados quatro concertos pelos seguintes artistas: Benjamin Moser,
1.º prémio do concurso “Young Artists International Auditions”, em 2007,
na Salle Cortot; Ensemble Européen William Byrd, sob a direcção de Graham O’Reilly,
na Igreja de Saint-Roch; Ensemble Les Caracteres, no Centro Cultural Calouste Gulbenkian
(no âmbito do colóquio internacional sobre Camilo Pessanha). Dimitriy Onishchenko,
laureado do Concurso Internacional de Piano Vianna da Motta em 2007, deu um recital
na Salle Gaveau.

Edições e lançamento de livros

[327 486]

Publicado, com o apoio do Centro, pela editora alemã Harrassowitz Verlag, foi lançado
o conjunto de actas da conferência internacional “Les Portugais à Ormuz (1507-1622)”,
coordenada por Dejanirah Couto e Rui Loureiro em 2007. Foram lançadas igualmente
as actas do encontro sobre “La Nouvelle Littérature Portugaise”, coordenado em 2005
por Eduardo Prado Coelho, e cuja publicação se inseriu numa homenagem prestada
a este professor universitário e ensaísta recentemente desaparecido.
De editores exteriores ao Centro, foram lançados os seguintes livros e revistas:
Images documentaire, n.º 61-62, consagrado ao documentário português; Les Cahiers
Secrets d’Antonio de Portugal, Prieur de Crato, de Urbano Tavares Rodrigues, numa tradução
de Marie-Hélène Piwnik; e La Dessinatrice, de Isabel Fraga, numa tradução de Parcidio
Gonçalves, ambos publicados pela editora La Différence, com o apoio da Fundação
(Serviço Internacional). Da mesma editora, e também com o apoio da Fundação,
foram lançados os Contos e Novelas de Eça de Queirós, traduzidos por Marie-Hélène
Piwnik, e um estudo intitulado Eça de Queiroz et ses Sept Biographes, da autoria
de A. Campos Matos.
Foi realizado o lançamento de diversas publicações produzidas pelo Departamento
de Estudos Lusófonos e pelo Centro de Investigação sobre o Mundo Lusófono
da Universidade de Paris X – Nanterre; e ainda de Retour à Lisbonne, de Carlos K. Debrito,
uma edição l’Harmattan, assim como a apresentação de três obras publicadas sob a direcção
de Saulo Neiva, leitor de português na Universidade de Clermont-Ferrand: Déclin & Confins
de l’Épopée au XIXe Siècle, Désirs et Débris d’Épopée au XXe Siècle e Avatars da Epopeia
na Poesia Brasileira do Fim do Século XX, pelos editores Gunter Narr, Peter Lang
e Massangana, respectivamente.
Foram igualmente apresentadas ao público as seguintes publicações: Jerusalém,
de Gonçalo M. Tavares, traduzido por Marie-Hélène Piwnik e publicado por Viviane Hamy;
Lisbonne Terre de Rencontres, de Edouard Pons, publicado, com o apoio do Centro Cultural
Calouste Gulbenkian, pela editora Autrement; Voyage en Perse et en Inde, de Johann Albrecht
von Mandelslo, e Petit Carreau, publicados igualmente com o apoio da Fundação
pelas Éditions Chandeigne.

Fundação Calouste Gulbenkian

Centro Cultural Calouste Gulbenkian, Paris

Concerto pelo Ensemble Européen William Byrd na Igreja de Saint-Roch.

Concerto na Salle Gaveau – Dimitriy Onishchenko (piano).
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Conferências,
colóquios, encontros

[3270 573]

Em 2008, foram organizados cinco
colóquios internacionais. Coordenado
por Jorge Couto, director da Biblioteca
Nacional de Lisboa, com abertura
pelo presidente da Fundação e a
participação de Eduardo Lourenço,
o colóquio intitulado “Le Bicentenaire
de l’Arrivée de la Famille Royale
Portugaise au Brésil” contou com
a presença de investigadores
brasileiros, espanhóis, portugueses
e franceses. Em colaboração com
a Universidade de Paris X – Nanterre,
o Centro acolheu o colóquio
Jornada de Estudo sobre o Padre António Vieira (Cleonice Berardinelli, Universidade
“Typologie des Formes Brèves
Federal de Rio de Janeiro, e Ilda dos Santos, Universidade de Paris III, Sorbonne Nouvelle).
au Moyen-Age”, organizado
por Bernard Darbord e César Garcia
Lucas. O último trimestre do ano
abriu com uma reflexão sobre
o Japão e suas relações com a Europa
no decorrer dos séculos XVI a XIX,
“Le Regard Eloigné: l’Europe et le
Japon, XVIe-XIXe Siècles”.
Realizado em colaboração com
a École Française d’Extrême Orient
e a École Pratique des Hautes Etudes,
sob a responsabilidade científica
de François Lachaud e Dejanirah Couto,
este colóquio contou com a presença
de especialistas japoneses, franceses,
portugueses, espanhóis e holandeses.
Finalmente, foi realizado um colóquio
dedicado a “Camilo Pessanha,
Orientalisme, Exil et Esthétique”,
Conferência "...et le Patron du Tabac a souri. Faire de la littérature
em colaboração com o Centro
dans l’Europe contemporaine" por Antonio Tabucchi, escritor,
(Antonio Tabucchi e João Pedro Garcia).
de Estudos Comparatistas da
Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa, o Departamento de Estudos Lusófonos, a Cátedra Lindley Cintra da Universidade de Paris X
– Nanterre e ainda o Instituto Camões. Investigadores Portugueses, Brasileiros e Franceses
desenvolveram uma reflexão durante dois dias nas instalações da Universidade de Paris X e no Centro
Cultural Calouste Gulbenkian.
Carlos Pereira, da Universidade de Paris III – Sorbonne Nouvelle, coordenou com Jocelyne Porcher,
do INRA (Institut National de Recherche Agronomique), um encontro científico sobre a tourada,

Fundação Calouste Gulbenkian

Centro Cultural Calouste Gulbenkian, Paris

“Toréer sans la Mort?”, que contou
com a presença de sociólogos,
antropólogos, psicólogos, historiadores,
juristas e especialistas de diversos
outros domínios.
Uma jornada de estudo
foi consagrada à obra do Padre
António Vieira, numa coordenação
de Jorge Couto.
Participaram em conferências,
seminários e mesas-redondas
os seguintes convidados:
António Monteiro, Antonio Tabucchi,
Régis Salado, Ana Mafalda Leite,
António Lobo Antunes, Maria Alzira
Seixo, Catherine Dumas, Paula Morão,
Graça Abreu, Sérgio de Sousa,
Graham O’Reilly, Marie-Hélène Piwnik,
Lucette Petit, Regina Guimarães,
António Preto, João Fernandes,
Jean Loup Passek, Jean Louis Capitaine.

António Lobo Antunes em Paris: diálogo com críticos e com o público.

Em parceria com a associação Textes
et Voix, foram organizadas leituras
de textos de Agustina Bessa-Luís,
por Marie-France Pisier, e de Luiza
Neto Jorge, por Dominique Blanc.
Foi apresentado no Cinema Balzac,
em antestreia, o filme colectivo
O Estado do Mundo. Este projecto
da Fundação Calouste Gulbenkian
tinha sido mostrado durante
a Quinzena dos Realizadores
do Festival de Cannes, em 2007.

Colóquio internacional "Le Bicentenaire de l’arrivée de la Famille Royale Portugaise
au Brésil", Eduardo Lourenço, Emílio Rui Vilar e Jorge Couto.

Tal como nos anos anteriores, foram organizados, em colaboração com as universidades
de Paris III, IV, VIII e X, seminários sobre cultura portuguesa que contaram com a presença
de Lídia Jorge, Teresa Rita Lopes, Ana Mafalda Leite e Maria João Brilhante.
No âmbito dos Encontros Europeus dos Jovens e da Imagem, foram projectados no Centro filmes
realizados por ateliês de jovens portugueses, franceses e ingleses. Esta iniciativa contou
com a colaboração da sede (Serviço de Saúde e de Desenvolvimento Humano) e da Delegação
da Fundação no Reino Unido.
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Homenagem a Solange Parvaux.

A Fundação apoiou ainda os seguintes eventos realizados em espaços exteriores ao Centro:
a representação de Vie du Grand dom Quichotte et du Gros Sancho Pança, de António José da Silva,
na Comédie Française, numa encenação de Emilie Valantin, que contou com o apoio da sede
(Serviço Internacional); a apresentação da peça de Mário de Carvalho Il Etait une Fois un Sous-lieutenant,
com encenação de Jacqueline Ordas, no Lycée International de Saint Germain en Laye, no Théâtre
du Luxembourg e ainda no Centre Culturel La Courée; a criação francesa do espectáculo de Cristina
Branco, Com Que Voz, no Théâtre du Châtelet; o ateliê de João Fiadeiro, Body of Work, no Théâtre
de la Bastille; a exposição de Vasco Araújo, Eco, no Museu Jeu de Paume, que havia recebido um
subsídio do Serviço de Belas-Artes; e a sessão de autógrafos do livro Still Nox, de Manuela Marques.

Espaço Biblioteca
Para além de um acervo de 90 mil volumes colocados à disposição dos leitores, a Biblioteca
organiza diversos eventos que se destinam especialmente ao seu público habitual. No ano
em referência, a Biblioteca teve 1741 leitores inscritos e concedeu 10 169 empréstimos.
Assim, foram organizadas conferências, mesas-redondas e debates em que colaboraram Danièle
Leclair, Gérard Collas, Ana Vicente, Jacqueline Corado, Raul B., Mouette Barboff, Jacques Mahou,
Paula Ascenção, Guilaume Nocturne, Félicité Chauve, Lulu Berlue, Geneviève Chauve, Manuel
Braga da Cruz, Rui Ramos, Yves Léonard, Pierre Léglise-Costa, Jacques Parsi, Daniel Cohen,
Ilda Mendes dos Santos, Michel Chandeigne e Jorge Tomé.

Fundação Calouste Gulbenkian

Centro Cultural Calouste Gulbenkian, Paris

Exposição “Nuits Claires”, fotografias de Thomas Weinberger.
João Pedro Garcia, embaixador Duarte Ramalho Ortigão, Jorge Calado e Emílio Rui Vilar.

No âmbito do festival “1, 2, 3 Cultures” foi realizada uma sessão dedicada a “Correspondances
dans tous ses États – Correspondances, Journaux Intimes et Diplomatie”. Colaboraram
neste evento Jean Leclant, Marcelo Mathias e Jean-Luc Debattice.
Foi prestada homenagem a Solange Parvaux, recentemente desaparecida, por altura da entrega
do fundo lusófono da sua biblioteca à Biblioteca do Centro.
No âmbito do evento “Parfums de Lisbonne 2008”, com coordenação de Graça dos Santos,
o Centro apoiou um programa de projecção de filmes de cineastas portugueses, seguidos
de debate no cinema MK2 Beaubourg.
Durante a semana dedicada a “Lire en Fête”, em colaboração com o Instituto Camões,
com a Residência André de Gouveia e a Universidade de Paris X – Nanterre, foi realizado
um recital de poesia por Luís Machado, acompanhado ao piano por Inês Rodrigues Correia
e ao acordeão por Paulo Jorge Ferreira.
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Visita do administrador Martin Essayan ao museu do Catolicossato da Cilícia no Líbano.

Valores em euros

Encargos com pessoal
Despesas de funcionamento

614 208
105 432

Subsídios e bolsas

2 768 712

Iniciativas próprias

5 050

Total
Receitas

3 493 402
11 202

As actividades do Serviço têm
por objectivo o desenvolvimento e a
divulgação da cultura e língua arménias.
Para este efeito, o Serviço concede o seu
apoio principalmente às comunidades
arménias em todo o mundo,
dando prioridade às áreas associadas
à educação. Neste enquadramento são
privilegiados vários eixos de intervenção:

Educação-formação
De longe o eixo mais importante do Serviço, a sua acção incide fundamentalmente nos seguintes apoios:
› Apoio ao nível da educação escolar arménia em todas as suas componentes: bolsas, manuais
escolares, aplicações educativas em multimédia, computadores, mobiliário escolar e obras
de construção e saneamento das instalações dos estabelecimentos de ensino.
› Apoio ao nível da educação superior através da atribuição de bolsas universitárias, pedagógicas
e científicas, obras que podem abranger acções de formação de um ano, estágios e participação
em conferências internacionais.
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Investigação
Financiamento de inúmeros
projectos de edição de obras
essenciais para a conservação
e difusão da língua arménia,
assim como para a preservação
da história e da própria identidade
do povo arménio. Nesta área,
insere-se igualmente o apoio
a projectos de conservação
do património arquitectónico
da Arménia, assim como
a um projecto de investigação
nuclear no seio do CERN
(Genebra, Suíça).
Jovens alunos na escola arménia em Jerusalém.

Divulgação
Foi dado apoio à edição de obras sobre a cultura arménia e igualmente a revistas técnicas
e científicas de alta qualidade no domínio da cultura arménia. É um dos eixos mais importantes
do Serviço.
Um aspecto específico do Serviço é o facto de as suas actividades serem conduzidas longe
dos seus destinatários, o que envolve inúmeras dificuldades, em termos de comunicação,
de seguimento dos assuntos e do seu financiamento. Assim, e com vista a uma racionalização
dos seus recursos, tornou-se necessária a criação de equipas de apoio em alguns países
dos beneficiários.

[31 784 125]

Bolsas

É a rubrica mais importante das actividades do Serviço, que abrange praticamente todos os níveis
de percurso educacional, desde o ensino básico até ao ensino universitário. O principal objectivo
é disponibilizar os meios para permitir o acesso dos jovens provenientes das famílias com fracos
recursos financeiros às instituições de ensino. No entanto, os critérios de selecção dos beneficiários
divergem de acordo com o nível de ensino e as condições particulares dos países em que
se inserem as instituições educativas.
No caso das bolsas escolares, pretende-se apoiar sobretudo os alunos que não têm meios
suficientes para frequentar as escolas arménias, assim como ajudar as próprias escolas
a facilitarem o ingresso destes alunos. Quanto à selecção das candidaturas para as bolsas
universitárias, o critério baseado na avaliação das condições financeiras do candidato
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é completado pela avaliação do seu sucesso ao nível do estudo, visto que se pretende
incentivar os estudantes com o melhor desempenho académico.

Bolsas escolares e seminaristas

[3948 634]

As bolsas escolares constituem a rubrica
com o maior valor global no quadro de execução
orçamental do Serviço. Elas destinam-se às
crianças que frequentam as instituições de ensino
da Diáspora arménia, desde os jardins-de-infância
às escolas secundárias, assim como
aos alunos dos quatro principais seminários
arménios, num total de 86 instituições repartidas
entre 16 países da Europa, do Médio Oriente,
da América do Sul, da África e da Austrália.

Bolsas escolares e seminaristas
Outros países 7%
Turquia 15%
França 9%
Israel 4%
Arménia 3%
Bulgária 2%
Jordânia 3%
Síria 16%
Líbano 41%

No âmbito deste programa, durante o ano de 2008 foram atribuídas 3458 bolsas, no valor global
de € 948 634. Em termos comparativos com o ano anterior, nota-se um ligeiro decréscimo no orçamento
reservado para esta área que resultou da depreciação do dólar americano em relação ao euro. Por
conseguinte, houve necessidade de fazer uma alteração na política de atribuição de bolsas a partir de uma
avaliação da situação financeira das escolas em cada um dos países beneficiários. Consequentemente,
este ano as escolas na Turquia, no Egipto e na Grã-Bretanha (dada a existência de fundos próprios
ou de apoio do Estado) foram eliminadas do programa, devido a uma situação financeira menos crítica,
comparativamente com outros países beneficiários. Também na Europa, certas instituições que ministram
cursos de língua arménia em regime semanal foram suprimidas dos apoios. Em contrapartida, foram
privilegiadas várias escolas na Bulgária, em Chipre, na Grécia, em França e também na Jordânia.
Este ano demos destaque a uma iniciativa inovadora realizada em conjunto com o Serviço de Educação
e Bolsas. No âmbito do Ano da Intercultura concretizou-se um projecto de geminação entre duas
escolas do ensino secundário – a Escola Arménia Getronagan, de Istambul, e a Escola Secundária
Quinta do Marquês, em Oeiras. Este projecto permitiu o intercâmbio entre as duas escolas, implicando
a deslocação a Lisboa e a Istambul de uma dezena de alunos e de três professores de cada escola
durante uma semana em cada uma das capitais. A experiência possibilitou a cada grupo participar
na vida escolar do país acolhedor, dando oportunidade a uma valiosa troca de experiências muito
enriquecedora em termos sociais, culturais e económicos, o que permitiu estreitar os laços de amizade
entre os jovens dos dois países. Para alguns estudantes foi mesmo a primeira viagem de avião.

Bolsas universitárias

[3684 285]

Bolsas universitárias
Líbano 49%

No âmbito deste programa, um total de 466 estudantes
de origem arménia beneficiaram de apoio financeiro,
o que corresponde ao valor global de € 684 285,
sensivelmente o mesmo registado no ano precedente.
O sector das bolsas foi indubitavelmente aquele que
mais beneficiou dos progressos informáticos.
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Síria 6%
Turquia 4%
Brasil 7%
Canadá 5%
Outros 3%
Europa 26%

Bolsas universitárias
€ 340 551
€ 343 735

248
bolseiros

218
bolseiros

novos

›
›
›
›

As candidaturas, que actualmente são apresentadas online,
são tratadas informaticamente com o apoio de um método
interactivo, o que permite ao candidato o acompanhamento
do seu processo e a correcção imediata de quaisquer falhas.
Este sistema está constantemente a sofrer melhoramentos
e tem registado progressos significativos em benefício
dos seus utilizadores, entre os quais se destacam:

renovações

disponibilização de arquivos digitalizados;
controlo mais eficiente dos dados por ambos os interlocutores;
resposta mais rápida e adequada do Serviço;
economia em termos de custos postais e de tempo.

[3131 735]

Bolsas pedagógicas
Este ano foram atribuídas 55 bolsas no valor de € 131 735.

Relembramos que as bolsas pedagógicas têm por objectivo incentivar os investigadores arménios na área
da educação, privilegiando sobretudo aqueles que trabalham na edição de novos manuais escolares,
assim como no desenvolvimento de novos meios pedagógicos (aplicações informáticas de ensino, bases
de dados lexicológicos e lexicográficos, etc.). Tendo em conta a falta de professores arménios nas escolas
da Diáspora, ou ainda algumas lacunas na formação académica e pedagógica necessária para estes
professores, as bolsas visam ainda promover a organização e participação em cursos de formação
indispensáveis para garantir a elevada qualidade na transmissão de conhecimentos aos alunos.
Outra finalidade destas bolsas é o estímulo à investigação científica na forma de apoio à participação em
seminários, conferências, estágios, etc. Finalmente, o Serviço das Comunidades Arménias disponibiliza
uma ajuda a favor de algumas instituições no seio da Academia Nacional de Ciências e da Universidade
Estatal da Arménia. De uma maneira geral, o objectivo é melhorar as condições de vida destes
pedagogos e cientistas e garantir a sua inserção activa no domínio da colaboração internacional.

[319 471]

Bolsas científicas

Para além da atribuição de bolsas de especialização aos estudantes da Diáspora, foi criado este ano
um financiamento especial, em associação com a Universidade Estatal de Yerevan, em benefício dos
estudantes já licenciados que desejam participar em conferências científicas internacionais ou efectuar
um estágio no estrangeiro. Registaram-se 13 beneficiários deste projecto, no valor de US$ 35 000.

[3984 587]

Subsídios

A rubrica “Subsídios” engloba diversas actividades do Serviço em todas as áreas em que
se define a sua missão. Naturalmente, a área da educação é a mais privilegiada, seguindo-se
as de beneficência, ciência e arte.
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Os subsídios de educação concentram-se nas seguintes actividades: construção e recuperação
das instalações escolares, fornecimento de equipamento informático e mobiliário escolar, assim
como a publicação de manuais escolares, de cd-rom com aplicações multimédia e assistência
directa aos autores destes mesmos manuais e de outros livros na área da educação.
Os subsídios na área da beneficência, para além de alguns apoios individuais pontuais, abrangem
trabalhos de saneamento ou compra de equipamento para instituições sociais ou culturais.
Os subsídios na área da ciência privilegiam geralmente os projectos de aquisição de equipamentos
para os centros arménios de pesquisa científica, assim como certas publicações científicas.
Finalmente, os subsídios na área da arte, normalmente de valor relativamente reduzido,
encerram o conjunto das actividades do Serviço.

Reconstrução, equipamentos educativos e criação de cátedra

[3444 850]

De uma maneira geral, esta rubrica, dedicada ao financiamento de trabalhos de reconstrução
e ampliação de edifícios e instalações escolares e culturais da Diáspora, destina-se a apoiar
as indispensáveis melhorias das condições de ensino e dos espaços recreativos destas instituições.
Inscreve-se no quadro de uma acção determinada e global e abrange, principalmente, os edifícios
das escolas situadas nos países do Médio Oriente.
O valor global verificado em 2008 regista um aumento significativo comparativamente ao ano
anterior. Este aumento resulta da construção do Lycée Nevarte Gulbenkian, em memória da mulher
do Fundador, na região de Paris (€ 270 000), e no apoio a um projecto inédito de financiamento
de uma cátedra de estudos arménios na prestigiada School of Oriental and African Studies (SOAS)
na Universidade de Londres (€ 86 228). Trata-se de um estabelecimento que é considerado
um dos melhores no mundo em matéria de estudos do Médio Oriente. Esta nova cátedra
constitui igualmente uma homenagem a Calouste Gulbenkian, possuidor de uma profunda cultura,
tanto oriental como ocidental. À sua imagem, a nova instituição deverá permitir a criação
de um relacionamento mais estreito, estabelecendo novas pontes entre o Oriente e o Ocidente.
Para além destes dois projectos, mencionamos ainda o apoio para a aquisição de equipamento,
assim como para o restauro e catalogação de obras (€ 28 208) na Biblioteca do Catolicossato
da Grande Casa da Cilícia (Líbano).
Destacamos igualmente a Escola Feriköy Merametciyan, em Istambul, que beneficiou do apoio do Serviço
para obras estruturais de renovação, assim como para a instalação de equipamento informático (€ 29 577).

[3380 984]

Publicações e assistência

O programa de edições do Serviço das Comunidades Arménias, que representa uma parte relativamente
modesta do orçamento do Serviço, é único no seu género e é muito apreciado pelos especialistas
da Arménia e da Diáspora. Em relação ao ano de 2007, o programa de edições teve um aumento
importante na ordem dos 23 por cento. É preciso sublinhar que o seu objectivo não é comercial,
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Editora Cilícia em Alepo. Última revisão antes do lançamento da reedição do volume XII do Almanaque Theotig.

pretendendo antes apoiar a publicação de obras científicas, assim como a reedição de obras antigas
que integram o património da cultura arménia e que correm risco de se perderem para sempre.
O Serviço apoia também a edição de diversas revistas dedicadas à cultura e à língua arménias.
O apoio dado pelo Serviço, no âmbito deste programa, abrange não só o financiamento,
mas também a redacção e assistência à edição. Actualmente, o programa de publicações apoiadas
pelo Serviço é realizado principalmente em colaboração com duas editoras: uma pertencente
à Universidade Estatal de Yerevan (Arménia) e outra ao Catolicossato da Grande Casa da Cilícia
(Líbano). Estas duas instituições respondem pela preparação e publicação da maior parte
das edições financiadas pelo Serviço. Outra editora que mantém uma estreita colaboração
com o Serviço é a Editora Cilícia, sediada na cidade de Alepo (Síria).
A título ilustrativo, indicam-se alguns dos projectos que beneficiaram do apoio do Serviço em 2008:
› criação de uma aplicação online para aprendizagem da língua arménia em Londres (€ 20 424);
› publicação de Hamaparpar – Guia da Biblioteca C. Gulbenkian (€ 19 062)
(concordância dos sons das palavras em arménio clássico);
› Dicionário de Concordâncias da Bíblia Arménia Clássica (€ 11 948). Antelias;
› publicação do Almanach Theotig e Thesaurus Etimólogico da Língua Arménia (€ 19 675);
› publicação dos volumes VIII, X e XII da grandiosa colecção lançada pelo Serviço em Yerevan, Monumento
Literário Arménio executada na tipografia do Catolicossato da Grande Casa da Cilícia (€ 54 936);
› remuneração dos colaboradores que participaram na edição do catálogo Arménie, la magie
de l’Écrit (€ 10 000);
› criação de um site na internet sobre a colecção do Musée Arménien de France
com exposição virtual (€ 10 000);
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› participação na edição do Catalogue of the Armenian Manuscripts in United Kingdom Libraries
da British Library (€ 6808);
› edição do volume IV das obras completas de Nicolas Adontz, Monografias Históricas
Arménio-Bizantinas, pela Universidade Estatal de Yerevan, Arménia (€ 6774);
› participação na aquisição de equipamento tipográfico Heidelberg para o diário arménio Marmara,
em Istambul (€ 20 424);
› edição da obra Kessab, son dialecte, de Hagop Tcholakian, pela Universidade Estatal de Yerevan,
Arménia (€ 3427);
› edição do volume II das obras completas de Avetik Issahakian, pela Universidade Estatal
da Arménia (€ 6733);
› edição do Grande Catálogo de Manuscritos Arménios da Maténadaran, vol. III,
pela Universidade Estatal de Yerevan, Arménia (€ 7952);
› edição da obra de Vahram Gharakhanian sobre as actividades do Serviço
das Comunidades Arménias em prol da língua e da cultura arménias (€ 2362).
[354 804]

Assistência à investigação
Dois projectos de particular importância inserem-se nesta rubrica:

› Apoio a uma equipa de 12 investigadores da Arménia, no âmbito dos programas de investigação
do CERN, em Genebra. Destacamos que esta equipa esteve envolvida no lançamento, em Setembro,
do maior acelerador de partículas do mundo, com vista à reconstituição do Big Bang (€ 24 168)
› Apoio à investigação dedicada à arquitectura arménia. A associação “RAA” (Research
on Armenian Architecture), dirigida pelo arquitecto Armen Hakhnazaryan, desenvolve um projecto
de restauro de monumentos situados fora das actuais fronteiras da Arménia. O objectivo é contribuir
para a preservação do património histórico que servirá de base a outras investigações científicas e,
obviamente, também à edição de obras sobre a história da região (€ 23 828).
[39 944]

Assistência individual

Foram distribuídos cinco subsídios destinados a pequenos apoios individuais, nomeadamente para
aquisição de medicamentos e outras necessidades pontuais, em benefício de imigrantes arménios
residentes em Portugal.

Obras de reconstrução e beneficiação

[344 252]

No âmbito desta rubrica, foram levadas a cabo duas iniciativas:

› financiamento de trabalhos de saneamento e de recuperação na Igreja de St Grégoire
l’Illuminateur em Cesária, Turquia (€ 10 212);
› financiamento de trabalhos de saneamento das instalações do convento católico de Bzommar,
Líbano(€ 34 040).
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[316 616]

Apoio a projectos artísticos
Esta rubrica registou um ligeiro decréscimo de 10 por cento comparativamente a 2007
e foi distribuída como segue:

›
›
›

apoio a concertos de música arménia a um grupo de jovens na Alemanha (€ 3000);
apoio à criação de ateliês de música arménia em escolas no Canadá (€ 2042);
apoio à União de Compositores e Musicólogos com vista à aquisição de equipamento
de estudo de gravação musical na Arménia (€ 6127);
› apoio na organização do funcionamento do centro de ensino de artes plásticas
na Arménia (€ 5446).

[333 136]

Organização de reuniões e congressos
Foram conduzidas três iniciativas com o apoio do Serviço:

› Em Jerusalém, e sob a égide do Patriarcado Arménio, foi realizado um simpósio internacional
dedicado à “Presença dos Arménios na Terra Santa” (€ 6808). Salienta-se que este simpósio
foi o primeiro evento de relevo organizado pela Biblioteca Calouste Gulbenkian, cujas obras
de restauro e equipamento foram totalmente suportadas pelo Serviço em 2007.
› Sob a égide do Catolicossato da Grande Casa da Cilícia em Antelias foi organizado
um congresso sob o tema “Os Desafios da Juventude Arménia no Século XXI” (€ 23 828).
› 11.ª Conferência da Association Internationale des Etudes Arméniennes, em Paris,
sob a égide da INALCO (€ 2500).

Participantes na primeira conferência realizada na recentemente renovada Biblioteca Calouste Gulbenkian em Jerusalém.
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Annette Messager: La Dernière Seance, 2008 Comissariado pela Bienal Internacional 2008 de Liverpool. Fotografia de Adatabase.

Delegação no Reino Unido

Valores em euros

Custos com pessoal

877 897

Despesas de funcionamento

549 416

Iniciativas próprias
Subsídios
Investimento
Total
Receitas

597 799
2 950 347
125 816
4 975 459
79 917

Relatório do Director
Muita coisa mudou desde que, em 1956, foi criada a Delegação no Reino Unido. Estava, portanto,
na altura de rever os nossos métodos, garantindo que maximizamos o impacto do nosso trabalho
e que definimos, claramente, a natureza da contribuição que podemos dar, à nossa escala, com vista
à resolução dos problemas que afectam a sociedade. Temos muitos anos de experiência de trabalho
nas áreas da cultura, da educação e da intervenção social, prática de que muito nos orgulhamos.
Hoje enfrentamos três grandes desafios a nível global – o choque intercultural, as desigualdades
de oportunidades entre as nações e no interior de cada nação e a crescente ameaça ambiental.
Estamos determinados em que a Delegação no Reino Unido, que faz parte de uma fundação
com sede em Portugal, presente em três países da União Europeia, contribua para
o equacionamento destes desafios. Não há muitas fundações que tenham a oportunidade
única de actuar para além das suas fronteiras e de apoiar soluções flexíveis que possam
ser adaptadas às condições particulares de diferentes nações.
Esta é uma abordagem que implementámos em 2008, para a qual contámos, de início,
com alguma colaboração de colegas de Lisboa e de Paris. Incluiu o apoio conjunto à Young Foundation
para uma conferência em inovação social e para um projecto de videoarte visando a exploração
do sentido de pertença de gente jovem vivendo em Paris, Londres ou Lisboa. Combinámos
uma série de trocas de visitas incluindo, por exemplo, de colegas séniores que se deslocaram
ao Reino Unido para se informarem acerca dos desenvolvimentos na questão da literacia.
Também organizámos uma série de três seminários explorando os diferentes aspectos
dos desafios associados ao envelhecimento da população no Reino Unido e em Portugal,
preparando o terreno para um programa conjunto de actividades a ter lugar em ambos os países.
No Reino Unido e na Irlanda continuaremos a apoiar projectos cujo impacto vá além do local onde
estão situados (por exemplo, o projecto de videoarte servirá para o desenvolvimento de materiais
curriculares para as escolas). A garantia que o nosso financiamento é efectivo é sempre importante
e, para o conseguir, temos apoiado menos organizações com um maior financiamento e adoptado
uma atitude proactiva na identificação de potenciais parceiros. Esta actuação requer uma relação
de trabalho mais intensa durante a vida dos projectos por nós financiados, como aconteceu,
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por exemplo, com o Museu de História Natural (com um início em pequena escala,
mas cujo trabalho foi ganhando dimensão e complexidade ao longo do tempo). Estamos também
a intensificar a avaliação, pondo ênfase na disseminação da aprendizagem para aqueles que têm
interesse na replicação, multiplicação e/ou mudanças de política. O nosso trabalho na educação
à escala humana exemplifica este método.
Ser proactivos não significa porém que estejamos completamente fechados a pedidos inovadores
– mantemos meios financeiros destinados a apoiar projectos verdadeiramente inovadores
e a colaborações pouco comuns. O trabalho de quatro organizações que actuam especificamente
no campo das doenças mentais, justiça criminal, dos sem-abrigo e dos toxicodependentes, que visa
explorar a maneira de uma melhor coordenação dos seus esforços no interesse de alguns dos mais
excluídos da sociedade, é disso exemplo.
2009 será um ano de transição: estabelecemos os nossos grandes objectivos e princípios e no Verão
vamos mudarmo-nos para novas instalações na zona oriental de Londres. Os nossos escritórios em Hoxton
Square situam-se no coração da cidade onde uma parte importante das actividades sociais, culturais
e educacionais londrinas tem lugar. O moderno edifício dispõe não apenas de área para trabalho como
possibilitará um espaço de reuniões para abordar questões, trocar impressões e apresentar objectivos
dos nossos projectos e parcerias. Estamos a trabalhar com pessoas e organizações verdadeiramente
interessantes, muitas delas referidas neste relatório. À medida que avançarmos desenvolveremos
um maior número dessas relações. Por sua vez, esse processo levar-nos-á a novos projectos a que
adicionaremos os nossos conhecimentos e experiência garantindo que, em conjunto, possamos
realmente maximizar os benefícios em favor das pessoas e comunidades para quem trabalhamos.

Subsídios e actividades próprias nos quatro objectivos definidos
Cooperação cultural
“Para ajudar a mudar a percepção das pessoas de diferentes culturas, proporcionando-lhes
a oportunidade para melhorarem o entendimento através da cultura e entre culturas.”
Em 2008, o festival de música Atlantic Waves voltou às suas raízes lusófonas. Atraindo um público
mais diversificado do que nunca e atingindo recordes de audiência, revelou-se o ponto alto destes
oito anos de música experimental. Mariza actuou em três concertos no London’s Barbican Centre,
incluindo, pela primeira vez, um concerto pensado para audiências familiares.
Complementando o nosso apoio à música, foram desenvolvidos projectos em dança portuguesa,
teatro e artes visuais, que incluíram a apresentação de dois trabalhos: Dance Umbrella,
do coreógrafo Tiago Guedes (€ 8760); a interpretação de The Tempest, de Shakespeare,
por PuppetLinks usando bonecas de vidro em colaboração com S.A. Marionetas (€ 14 600),
e o encontro alargado de artistas portugueses numa exposição em Spite Island, Bristol – um prelúdio
para aí realizar, entre 2008 e 2010, duas residências Gulbenkian em produção (€ 45 990).
Em 2009 deixaremos a música para desenvolvermos estratégias para a promoção das artes visuais
e da literatura portuguesa – Ilustration.pt e uma exposição de ilustrações de livros de crianças, com
muito sucesso, em exibição simultânea em Suthbank Centre, que terão lugar em Fevereiro de 2009.
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Festival Atlantic Waves 2008: Rodrigo Leão em Barbican.

Outros projectos incluem a preparação de um livro com a tradução, por destacados poetas
de língua inglesa, de poemas de autores portugueses que constituíram letras de fados, e o apoio
à Arvon Foundation (M) Othertongue para um novo programa de escrita bilingue para jovens
de comunidades emergentes no Reino Unido (€ 21 900).
Em 2008, contribuímos com aproximadamente € 160 600 destinados a projectos de escolas
e de trabalho com a juventude lidando de uma forma inovadora com questões raciais e culturais.
Apoiámos igualmente o custo de instalação de Maslaha, o novo serviço de informação na internet
da Young Foundation para jovens muçulmanos no Reino Unido (€ 87 600), e a iniciativa de Runnymede
Trust “Belonging”. Este projecto vídeo permite que jovens de comunidades étnicas minoritárias
em Londres, Paris e Lisboa explorem questões relacionadas com a exclusão e o racismo e baseia-se
numa colaboração tripartida com os nossos colegas em Lisboa e em Paris (€ 109 500). O subsídio
à Photographers’ Gallery financiou um estudo de viabilidade de uma exposição alargada de arte pública
em Londres em 2012, documentando as 203 comunidades não britânicas que vivem em Londres e que
estarão representadas nos Jogos Olímpicos (€ 87 600). O nosso apoio à Liverpool Biennial (€ 146 000)
e a outros projectos através do programa “Arte em Espaços Públicos” permitiu que obras de arte
internacionais de qualidade fossem produzidas e mostradas a novas audiências em todo o tipo de lugares.

Realizando o seu potencial
“Para ajudar a construir relações e reduzir a exclusão social em ordem a apoiar indivíduos,
famílias e comunidades a alcançarem as suas capacidades e contribuírem para a sociedade,
centrados, especialmente, nos jovens, na escola – no relacionamento entre jovens e velhos –
aqueles que correm maior risco de exclusão social…”
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O programa “Escolas à Escala Humana” manteve-se o ponto-chave do nosso trabalho em 2008,
com subsídios que totalizaram € 387 776, incluindo € 73 000 para cada uma das quatro escolas
líderes na implementação de práticas de escolas à escala humana. O programa também apoiou
a organização “Educação à Escala Humana”, parceira no projecto, na organização de uma
conferência para directores escolares no Reino Unido, em viagens de estudo aos EUA
e à Escandinávia com o objectivo de partilhar as boas práticas (€ 21 345 e € 18 250)
e encomendou uma série de estudos sobre o tema “escala humana”.
A Fundação desenvolveu outras iniciativas para ajudar a reduzir a exclusão social, possibilitando
que determinados indivíduos conseguissem realizar os seus objectivos pessoais e assim pudessem
contribuir para o bem-estar social. O programa de inclusão financeira centrou-se no apoio
a estratégias de melhoria da literacia financeira, especialmente entre comunidades imigradas.
Um subsídio à CAB Belfast permitirá o financiamento de dois projectos que visam desenvolver
um programa de literacia financeira para novas comunidades de imigrantes em Belfast (€ 110 230).
Num projecto de investigação conjunto, o Centro de Informação a Exilados e Refugiados no Reino
Unido (ICAR) utilizará o trabalho do CAB Belfast como modelo para identificar as principais
questões da inclusão financeira entre novos imigrantes e explorará novas estratégias para lidar
com elas (€ 85 410).
Em 2008, a Fundação financiou o lançamento da coligação MEAM – Making Every Adult Matter
(num total de € 198 560 no período de três anos). À semelhança da preocupação do Governo
do Reino Unido – Every Child Matters – MEAM procura criar um enquadramento para o apoio
conjugado, permitindo que diferentes agências possam desenvolver um trabalho conjunto
mais produtivo com as pessoas que têm as mais variadas necessidades. Tal como com
o programa “Escolas com Escala Humana” e os programas para idosos, a perspectiva
do MEAM é ambiciosa e de grande alcance. Em 2009, estes três programas continuarão
a merecer o nosso apoio.

Ambiente
“Para apoiar intervenções imaginativas que contribuam para a protecção do ambiente,
e explorar a forma como a mudança ambiental pode afectar a nossa forma de vida.”
A Fundação mostrou estar à frente do seu tempo quando, em 2004, publicou a antologia poética
Wild Reckoning, mas a preocupação com o ambiente tornou-se progressivamente uma linha vital
do nosso trabalho. Nunca nos assumimos apenas como uma entidade que atribui subsídios.
Pelo contrário, gostamos de nos envolver nos projectos, participando na sua génese e evolução.
Em 2008, continuámos a colaboração com o Galapagos Conservation Trust, apoiando o terceiro
ano do programa “Gulbenkian de Residências para Artistas” nas ilhas Galápagos (€ 87 600).
Atribuímos mais um subsídio ao Museu de História Natural (€ 116 800), que culmina
uma colaboração de seis anos no desenvolvimento de um programa de arte contemporânea
no Museu. Um dos muitos acontecimentos do ano foi o anúncio de que o trabalho Tree,
de Tania Kovats, foi seleccionado como peça de arte permanente para parte do tecto do edifício
principal, uma obra contemporânea que se enquadra na arquitectura original do Museu
(fundado em 2007). Demos também apoio ao NVA para trabalhar com a comissão florestal
no desenvolvimento de um largo núcleo de artistas e residentes locais (€ 51 000) e temos vindo
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Projecto “Escolas à Escala Humana”. Estudantes da escola feminina de Didgot,
uma escola secundária de grande dimensão que introduziu verticalmente grupos de tutores
de diferentes idades, facilitando o estabelecimento de relações mais estreitas entre
os alunos e os seus tutores e o conhecimento de grupos de alunos de diferentes idades.

Programa Gulbenkian Residência Artística nas Galápagos. Assumindo o papel
de uma ave indígena – o ganso-patola de patas azuis – Marcus Coates fez um programa
local de notícias no qual entrevistou pessoas sobre o seu habitat e comportamento
– homens vistos na perspectiva de um animal – e voltou das Galápagos com material
suficiente para uma vida de trabalho.

Marcus Coates

a desenvolver uma nova parceria com o Scottish Arts
Council para encarar os desafios políticos, sociais
e de ambiente da vida nas ilhas escocesas (€ 43 800).
Os artistas podem oferecer surpreendentes e originais
respostas que, por vezes, se propagam muito mais
do que os convencionais clichés relativos às
preocupações ambientais. Os artistas reparam
em coisas, relacionam-nas e podem mostrar-nos como
o ambiente está intimamente ligado à nossa vida social
e económica. Em 2008, subsidiámos também projectos
mais directamente relacionados com o ambiente.
Um subsídio à Sheila Mckechnie Foundation para apoio
a uma estrutura de prémio ambiental, que incluiu
a formação de propagandistas ambientais e um
seminário específico para beneficiários de subsídios
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ambientais da Gulbenkian (€ 36 845). É sempre importante que os subsídios tenham um efeito
para além da vida do projecto. Um subsídio para o National Communities Centre transformar
o seu edifício em “livre de carbono”, por exemplo, incluiu o desenvolvimento de um modelo
para ajudar outros a fazerem o mesmo com os velhos edifícios (€ 29 200). A Policy Exchange
foi subsidiada para estudar o comportamento de quem deita lixo fora (e porque o faz),
com o objectivo de descobrir formas de os dissuadir de tal atitude (€ 36 500). Contribuímos
também para o projecto “Drive” para testar uma nova técnica de compostagem acelerada,
reciclando os restos de comida numa antiga mina de carvão no País de Gales (€ 21 900).
O ambiente é uma vasta área de actividade. Em 2009, continuaremos a financiar alguns
dos projectos já iniciados nas áreas da arte e do ambiente. Também identificaremos outras áreas
onde o nosso apoio possa ser relevante. O nosso método terá duas componentes: apoiar campanhas
e actividades de investigação e, em colaboração com organizações relevantes, fomentar projectos
inovadores e consistentes que tenham o potencial de fazer uma verdadeira diferença e possam
ser replicados à escala nacional e mesmo internacional.

Inovação
“Para apoiar ideias excepcionais e colaborações pouco comuns que de outra forma
poderiam nunca ter lugar.”
A Fundação tem um passado de incentivo à inovação e às colaborações pouco
comuns e, ainda, de providenciar financiamentos iniciais em projectos inovadores
em “investigação e desenvolvimento” que possam, eventualmente, conduzir a resultados
interessantes. O ano de 2008 não foi excepção. A Fundação organizou um simpósio
na Royal Academy of Dramatic Arts (RADA) em Embodied Mind, dirigido pelo neurocientista
português António Damásio, que reuniu especialistas do mundo das neurociências,
da psicologia e da filosofia com praticantes de teatro e de dança, com o objectivo
de investigar como pensamos através dos nossos corpos. Publicámos Dark Matter:
Poems of Space, com edição do poeta Maurice Riordan e o eminente cosmologista
Jocelyn Bell Burnell, o terceiro da nossa trilogia antológica de poesia e ciência. Tal como
os anteriores, Dark Matter inclui novos trabalhos encomendados a destacados poetas
resultantes de conversas com cientistas espaciais. Sentimo-nos honrados por termos
sido convidados a oferecer exemplares deste livro a todos os delegados presentes
na sessão de abertura do Ano Internacional da Astronomia na sede da Unesco, em Paris,
em Janeiro de 2009.
Em colaboração com os nossos colegas em Lisboa, apoiámos o primeiro Curso de Verão
em Inovação Social conduzido pela SIX Network (€ 5000) em colaboração com a Young
Foundation e o MIK Group (Mondragon Innovation & Knowledge). E demos apoio
a um conjunto de colaborações inovadoras e a projectos através do nosso programa
de financiamentos para 2008. Exemplos disso incluem a coligação MEAM , já referida,
e um subsídio para The Wheel com o objectivo de investigar a possibilidade de instalar
uma instituição que promova a diversificação no sector do voluntariado que actuaria como
um intermediário entre o sector não lucrativo e as comunidades filantrópicas e de negócios
(€ 29 200). Music 55-7’s, uma obra site-specific localizada no rio Foyle, Derry, na Irlanda do Norte,
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Alex Randall, do Centre for Altenative Technology, vencedor do prémio Ambiente 2008
da Fundação Sheila McKechnie, com o primeiro-ministro Gordon Brown.

onde um programa de computador – que será activado pelos movimentos naturais
do rio e por sensores que respondem ao movimento das pessoas sobre a nova ponte –
se apresenta como uma imaginativa e participada contribuição para o programa
de regeneração da cidade (€ 17 520).
A partir de 2009, o apoio à inovação será formalizado através de um novo Fundo
de Inovação da Delegação no Reino Unido. Organizações não lucrativas poderão
candidatar-se a financiamentos destinados a Inovação e Desenvolvimento para conceber
uma nova ideia que possa abilitá-los a trabalhar fora da sua área habitual, em conjunto
com outras organizações ou especialistas, ou desenvolver investigação activa em áreas
em que, usualmente, não teriam tempo ou o dinheiro necessário para explorar. Estaremos
particularmente abertos a ideias que tenham em vista a perspectiva das pessoas – como
clientes, participantes ou audiência – como destinatários finais das actividades ou serviços
efectuados. Também procuramos ideias que utilizem um método intersectorial. Embora
a instituição que se candidata e os beneficiários principais devam residir no Reino Unido
ou na República da Irlanda, estamos abertos a propostas que possam envolver parceiros
europeus ou que repliquem boas práticas em outros países.
Em 2009, esperamos manter uma estreita colaboração com os nossos colegas em Lisboa
e Paris para desenvolver projectos e colaborações apropriados que possam obter apoio
através do Fundo Central de Inovação da Fundação.
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