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2009 foi o segundo ano de actividade 
do Programa Gulbenkian Educação 
para a Cultura – Descobrir (pgec), 
mantendo a sua filosofia original de 
oferta de um conjunto coerente de 
propostas educativas destinadas à 
formação de públicos de todas as 
idades para as artes e a cultura, com 
prioridade para os de idade escolar. 
Para tal baseou-se mais uma vez na articulação entre os projectos educativos residentes no Museu 
Gulbenkian, no Centro de Arte Moderna, no Serviço de Música e nos Serviços Centrais, procurando 
criar entre estes cruzamentos temáticos e sinergias. Porém, a estrutura central do Programa, à qual 
incumbe igualmente a responsabilidade global directa da promoção, divulgação e frente de casa 
do conjunto da programação assim coordenada, não deixou de promover, pelo seu lado, algumas 
actividades educativas de natureza transversal. 

2009 correspondeu também a uma etapa de consolidação da estrutura operacional do Programa, 
designadamente:

› pelo aperfeiçoamento, em colaboração com os Serviços Centrais, dos sistemas informáticos de 
reservas, marcações e venda de bilhetes para todas as actividades educativas articuladas no pgec;
› pela melhoria dos processos de divulgação das actividades, por correio, por correio electrónico 
directo e pela edição de brochuras especializadas dirigidas aos públicos escolares e familiares;
› pela criação do sítio do pgec (descobrir.gulbenkian.pt), complementando os materiais de 
divulgação impressos e permitindo no futuro a disponibilização de materiais educativos.

A par com os projectos individuais assegurados por cada um dos serviços participantes, o núcleo 
central do pgec promoveu diversos projectos integrados de carácter interdisciplinar, com destaque 
para a produção da ópera infantil Vamos Fazer Uma Ópera, de Benjamin Britten, com tradução  
de Alexandre Delgado e encenação de Paulo Matos, envolvendo um longo trabalho de preparação 
que reuniu crianças de várias escolas da região de Lisboa habitualmente associadas ao Programa.  
O ciclo de visitas orientadas “Visitas a Duas Vozes” ofereceu actividades integradas de sensibilização 
para as artes visuais e a música no Museu Gulbenkian, e quer o “Menu do Dia” quer a “Festa 
da Primavera” permitiram a reserva e frequência num mesmo dia, pelas escolas e famílias, de 
actividades coordenadas em cada uma das valências artísticas educativas oferecidas pela Fundação.

Através do seu director, o pgec prestou igualmente apoio de extensão artística educativa ao Serviço 
de Ciência, no âmbito da exposição “Darwin”, e ao Serviço de Saúde, na preparação de actividades 
artísticas complementares do Fórum Gulbenkian de Saúde para 2010, bem como de assessoria 
pedagógica e artística ao Programa Gulbenkian de Desenvolvimento Humano, no quadro do apoio 
ao projecto Orquestra Geração, colaborando igualmente com o Ministério da Educação  
na definição de um estudo sobre a expansão deste último projecto à escala nacional.

Programa Gulbenkian Educação
para a Cultura – Descobrir

 Valores em euros

Encargos com pessoal 239 165

Despesas de funcionamento 40 325

Iniciativas próprias 247 380
   
Total 526 870

Receitas 65 079
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Actividades educativas

Serviço Designação Custo total Edições/Sessões Presenças

Euros N.º N.º

Centrais “Viver os Jardins Gulbenkian” – – –

Visitas Orientadas 33 083 8 179

Oficinas 41 628

Centro de Arte Moderna Visitas Orientadas 62 014 1 110 22 613

Oficinas 91 270 213 3 207

Cursos 6 687 11 226

Funcionamento 160 589

Museu Gulbenkian Visitas Orientadas – 671 11 661

Oficinas – 80 697

Cursos – 39 446

Funcionamento 302 688

Música Concertos Comentados 38 853 8 6 669

Outros Concertos e Espectáculos 3 015 5 566

Visitas Orientadas 30 665 224 4 971

Oficinas 21 707 100 2 164

Cursos 12 606 9 229

Funcionamento 46 364

PGEC Vamos Fazer Uma Ópera, de Benjamin Britten 144 791 10 4 385

Actividades Integradas* – 3 135

Promoção e Divulgação das Actividades** 102 589

Coordenação e Apoio Técnico do Programa 279 490

TOTAL – 2 532 58 776

* O custo está considerado no âmbito das actividades dos sectores educativos dos serviços.
** Inclui a edição das brochuras Descobrir Outubro 2009 / Setembro 2010 para escolas e particulares  
(10 mil exemplares, cada) e Descobrir Cursos Janeiro / Setembro 2009 (três mil exemplares).
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