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Contratempo

Neste projeto há música, 
canções, fotografia e muita vontade 
de contribuir para a inclusão social 
de pessoas com doença mental. 
Apoiados pelo programa PARTIS 
da Fundação Gulbenkian, os vários 
participantes do Contratempo 
mostram nesta reportagem como 
as práticas artísticas podem fazer a 
diferença.

8
Conferência sobre  
investimento em Portugal  

Por iniciativa do Presi-
dente da República e organizada 
pela Fundação Gulbenkian, a con-
ferência Investimento em Portugal 
vai trazer à discussão vários temas 
relacionados com esta problemá-
tica, nomeadamente o crescimento 
e a inovação. Durante todo o dia 
15 de março, vários especialistas 
darão o seu contributo para o 
debate numa iniciativa que resul-
tará na escolha da melhor ideia de 
investimento para o país, pensada 
e apresentada por estudantes uni-
versitários. 

24
Um novo ciclo no Museu 
Calouste Gulbenkian 

A nova programação 
de Penelope Curtis, diretora do 
Museu Gulbenkian, começa a 3 de 
março. Entre as novidades, desta-
cam-se a realização do ciclo Con-
versas, composto por três exposi-
ções anuais a realizar na galeria do 
piso inferior da Coleção do Funda-
dor, bem como a criação do Espaço 
Projeto, no âmbito do qual serão 
realizadas quatro exposições na 
sala de exposições temporárias 
do edifício da Coleção Moderna.

25
Manuela Marques  
e Versailles   

O olhar da artista 
Manuela Marques sobre um dos 
mais importantes monumentos 
franceses, o Palácio de Versailles. 
Nas suas fotografias pode ver-se 
um palácio diferente da opulência 
e luxo associados ao reinado do Rei 
Sol. Esta exposição inclui também 
as galerias de arte francesa do 
século XVIII do Museu Gulbenkian.
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Orquestra Juvenil  
Gustav Mahler    

A completar 30 anos de 
existência, a Orquestra Juvenil 
Gustav Mahler (GMJO) composta 
por jovens músicos virtuosos vin-
dos de diversos países europeus, 
escolhe de novo a Fundação Gul-
benkian como ponto de partida 
para uma digressão europeia. Ale-
xander Meraviglia-Crivelli, secre-
tário-geral da Orquestra, diz em 
entrevista que a GMJO “tem vindo 
a plantar uma semente benéfica 
nas orquestras profissionais e nas 
salas de concertos, com o seu entu-
siasmo, a sua dedicação e o seu 
carácter único”.  

a fundação calouste gulbenkian é uma instituição 
portuguesa de direito privado e utilidade pública, cujos 
fins estatutários são a arte, a beneficência, a ciência e 
a educação. criada por disposição testamentária de 
calouste sarkis gulbenkian, os seus estatutos foram 
aprovados pelo estado português a 18 de julho de 1956.
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O António preferia ser fotografado com o órgão, mas, no estúdio de fotografia da 
Escola Superior de Educação do Porto, naquele dia só havia guitarras e alguns instrumen-
tos de percussão, como o carrone. “Também pode fingir que está a tocar órgão”, sugere Olí-
via da Silva, a fotógrafa que está a orientar a sessão. Não é a única a dar indicações. “Antó-
nio, põe-te à vontade”, diz o Carlos. “Um, dois… três.” Ouve-se o disparo da máquina. 
Quando foi a vez de Carlos ser fotografado, alguém lhe disse, entre risos, para “fazer pose à 
Ronaldo”. Carlos acedeu, mas não gostou particularmente do resultado. “Foi por isso que 
pedi para ficar hoje de perfil, não estou naqueles dias em que me sinto bem para me olhar 
diretamente ao espelho”, justifica.

Durante algumas horas, entre dois dedos de conversa e acordes de guitarra, pelo 
cenário branco do estúdio vão passando muitas das pessoas que fazem parte do projeto de 
música Contratempo, apoiado pelo programa PARTIS – Práticas Artísticas para a Inclusão 
Social, da Fundação Calouste Gulbenkian. Cerca de metade dos elementos do grupo vem da 
Tuna de Tecnologias da Saúde, os outros – como António e Carlos – são utentes da Associa-
ção Nova Aurora, dedicada à reabilitação e reintegração psicossocial de pessoas com pro-
blemas de saúde mental. Desde 2015 que se juntam para tocar e cantar. Em público, tam-

Notícias 
Contratempo
Retrato de um projeto de inclusão social 

pedro aires, luís rodrigues e tiago magalhães © márcia lessa
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catarina pinheiro, pedro narciso e óscar alves © márcia lessa

bém: já fizeram várias atuações, até para televisão. As próximas serão a 11 e 12 de abril, na 
Casa da Música. Mas hoje não estão reunidos para ensaiar. Estão a fazer retratos para uma 
exposição no Centro Português de Fotografia que acontecerá entre maio e junho, e que 
ficará como registo de todo este processo.

A fotografia entra no projeto Contratempo para retratar identidades que se cruzam 
com a música. “O desafio para estes participantes é tentar que gostem mais de si próprios a 
partir de uma representação”, diz Olívia da Silva, a fotógrafa que se tem empenhado para 
que os elementos do grupo olhem para a fotografia como uma forma de comunicar. “Não é 
para ver se tenho mais ou menos um sinal na cara, essa superficialidade não diz nada. Muitas 
vezes, o confronto das pessoas com a sua imagem permite ver muito para além da aparência 
física”, sublinha.

Novos caminhos
Catarina chegou entretanto para participar na sessão. Tem 36 anos, está na asso-

ciação há dez. Fica à porta, curiosa e divertida, a observar a interação dos colegas no cenário. 
Quando chega a sua vez de entrar em cena, tira finalmente o casaco. “Não sabia o que havia 
de vestir hoje. Lá decidi pôr estas leggings pretas…” A fita turbante que traz na cabeça foi 
adquirida no dia anterior num ateliê onde tem passado algum tempo a aprender a fazer 
acessórios. “É um projeto social de reciclagem de roupa com várias senhoras que vão para lá 
costurar e assim não ficam sozinhas ou isoladas em casa. O convívio é muito simpático, não 
há preconceitos, elas nem sabem se eu tenho isto ou aquilo, não estão sempre a falar nisso.”

Nós também não queremos falar “nisso”, embora não seja um elefante na sala. Há 
um utente, o Jorge, com cerca de 60 anos, que entra no cenário e diz logo que quer ser foto-
grafado sentado, porque levou a injeção há pouco tempo e hoje sente-se enfraquecido. 
Quando era jovem, chegou a ter uma banda. Agora, graças ao projeto Contratempo, voltou a 
compor e alguns dos temas que este grupo toca habitualmente foram escritos por ele.

“Temos três utentes da Nova Aurora que já tiveram ligação à música e o facto de 
poderem retomar aqui este papel é muito gratificante”, conta Raquel Simões de Almeida, 
terapeuta ocupacional na Nova Aurora e coordenadora dos projetos sociais que a Associação 
desenvolve. “Outros utentes não tinham qualquer ligação à música e também estão agora a ter 
essa oportunidade, sentem que existe um novo caminho. Tem sido muito importante”, sintetiza. 
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“No caso das pessoas com problemas de saúde mental, sabemos que a música ajuda a recu-
peração, usam-na como estratégia de ‘coping’”, afirma a terapeuta, referindo-se à forma 
como cada um lida com as suas dificuldades e desafios. Em contexto de grupo, é possível 
trabalhar a autoestima, a autoimagem, a interação social, a comunicação com o outro. 
“Mesmo a adaptação a várias circunstâncias que vão ocorrendo, aos imprevistos. São traba-
lhadas várias competências.” Raquel sublinha ainda o impacto do projeto Contratempo 
junto das famílias dos utentes, as quais vivem normalmente com uma sobrecarga muito 
grande, sendo especialmente importante para elas verem os seus filhos ou familiares moti-
vados, com um projeto de vida.

A Associação Nova Aurora na Reabilitação e Reintegração Psicossocial (ANARP) 
foi criada, em 1986, por familiares e amigos de pessoas com doença mental. Atualmente, 
presta apoio a mais de 40 utentes com base “no pressuposto de que as pessoas com expe-
riência de doença mental grave devem ter acesso a um estilo de vida, com oportunidades, 
objetivos e aspirações idênticas às de qualquer outro cidadão”, lê-se no site da ANARP.

“O isolamento é um aspeto muito acentuado nas pessoas com problemas de saúde 
mental, e em particular nas pessoas com esquizofrenia, que é o caso da maioria dos nossos 
utentes. Pertencer a um grupo onde não estão apenas pessoas com as mesmas patologias e 
serem reconhecidos publicamente nas atuações dá-lhes um sentido de utilidade e de con-
fiança”, aponta Raquel. Com este projeto, mostram que estas pessoas não são incapazes nem 
tão pouco violentas. “Através da música, que chega a qualquer faixa etária e a qualquer con-
texto, conseguimos passar uma mensagem antiestigma.”

Em 2016, com o apoio do programa PARTIS, o projeto ganhou escala. A dinâmica e 
o trabalho do grupo intensificou-se, sob a orientação de profissionais da música e da foto-
grafia. O financiamento permitiu a aquisição de instrumentos, mas não só. “Somos uma 
instituição de reabilitação de saúde mental, não tínhamos instrumentos de música, não é a 
nossa vocação, portanto começámos por aqui. Mas permitiu-nos também realizar ‘boot-
camps’ especializados na área da música para capacitar os nossos utentes. Os jovens da tuna 
têm experiência musical, mas a maioria dos nossos utentes não tem.”

jorge curado e olívia da silva © márcia lessa

marta cunha, catarina pinheiro e vitória menezes © márcia lessa
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Tuna não é só boémia
A ideia deste projeto surgiu porque um dos terapeutas da Associação Nova Aurora 

pertencia, por acaso, à Tuna de Tecnologias da Saúde, onde também estava Luís Ribeiro, 
licenciado em Neurofisiologia. O atual dirigente da tuna, que toca percussão, acompanhou 
o projeto desde o início. Sendo estudante da área de Saúde, Luís assegura que a sua perceção 
sobre as pessoas com doença mental não mudou desde que integra o Contratempo porque 
estava naturalmente mais sensibilizado para estes problemas. “A minha perceção não 
mudou, mas fico satisfeito por ver que a perceção de outras pessoas fora do projeto muda, 
em função de tudo o que tem sido feito”, frisa.

No estúdio prosseguem os retratos. Enquanto uns espreitam através da câmara 
para verificar o enquadramento, outros pegam em instrumentos, tocam, conversam. 
“Alguém me empresta um casaco?”, pede um rapaz trajado que também vai ser fotografado. 
A capa negra é proibida nas atuações do Contratempo, em que os seus elementos se apre-
sentam todos de camisola azul, indistintamente. Também nos retratos o traje académico 
ficará de fora.

A cantar têm combatido o estigma face à doença mental, mas este projeto também 
já produziu um “efeito secundário”, que é mudar a perceção social sobre as tunas. “Não são 
grupos de estudantes exclusivamente boémios, que só querem beber uns copos e tocar 
umas músicas na rua. Já tínhamos participado noutros projetos sociais, mas não desta 
dimensão.” Luís confirma que o Contratempo lhes trouxe visibilidade no universo das 
tunas, mas também no movimento cultural da cidade do Porto.

Os temas que fazem parte do repertório do grupo são todos escolhidos pelos uten-
tes da Nova Aurora. “Fazemos-lhes as vontades, tentamos adaptar os temas, simplificando, 
para que não sejam muito difíceis de interpretar”, reconhece Luís. “Quando cheguei dessa 
viagem”, “A incerteza” e “Louco sou eu” são alguns dos temas preferidos. Ensaiam muitas, 
muitas vezes, até acertar o tom. “Nos ensaios não dá para tirar cinco minutinhos de con-
versa porque querem estar sempre a tocar”, desabafa orgulhosamente. É o retrato de um 
projeto conseguido.

contratempo numa atuação improvisada no estúdio de fotografia da escola superior de educação do porto © márcia lessa
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Esta conferência acontece por iniciativa do Presidente da República, que encerrará 
a conferência às 18h, e é organizada pela Fundação Calouste Gulbenkian com o comissa-
riado de Pedro Pita Barros. A sessão de abertura, às 9h, conta com as intervenções do pri-
meiro-ministro, António Costa, e do presidente da Fundação, Artur Santos Silva. 

A poupança e a importância do investimento são os temas para o primeiro painel, 
que contará com as participações de Teodora Cardoso, Isabel Horta Correia e José Félix 
Ribeiro, moderados pelo antigo ministro das Finanças, Miguel Cadilhe. Ainda durante a 
manhã, os pontos positivos e negativos do investimento em Portugal serão discutidos numa 
mesa-redonda moderada por António Lobo Xavier e que terá as presenças da Bosch Portugal, 
da BA Glass e da APICCAPS.

Conferência sobre  
investimento em Portugal

O�investimento�empresarial�e�o�crescimento�vão�estar�em�foco�na�
conferência�internacional�que�se�realiza�no�dia�15�de�março,�no�Auditório�2�
da�Fundação.�

A tarde está reservada para a discussão do 
crescimento e das políticas de inovação. Guillermo 
de la Dehesa, economista consagrado e autor de 
vários livros sobre a globalização e as crises finan-
ceiras, atual presidente do Centre for Economic 
Policy Research, será o orador convidado para falar 
de investimento e crescimento. Logo de seguida, 
Ricardo Reis, Carlos Tavares e Fernando Alexandre 
discutirão o papel das políticas públicas de incentivo 
ao investimento empresarial, num debate moderado 
por Daniel Bessa. 

A finalizar o dia, antes da sessão de encerra-
mento, o comissário europeu, Carlos Moedas, e o 
ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Hei-
tor, dialogarão sobre a ciência e a inovação, áreas fun-
damentais para estimular o investimento e a produti-
vidade. Além dos painéis de discussão, a conferência 
apresentará a melhor ideia de investimento para o 
nosso país, resultante de um concurso dirigido a 
estudantes universitários. A conferência é de entrada 
livre, até ao limite dos lugares disponíveis.

Mais informações: Gulbenkian.pt 
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No dia 27 de março, a Fundação Calouste 
Gulbenkian organiza uma conferência intitulada 
Reconhecimento�de�Qualificações�e�Competências�de�Imi-
grantes�e�Refugiados, onde vão ser discutidos os meca-
nismos de reconhecimento de qualificações e com-
petências dos estrangeiros no nosso país, em 
particular de imigrantes e refugiados, e as necessi-
dades das empresas portuguesas em termos de 
recursos humanos qualificados. Em parceria com a 
Câmara Municipal de Lisboa e o Alto Comissariado 
para as Migrações, e comissariada por João Peixoto 
(Univ. Lisboa), esta conferência realiza-se no âmbito 
do Plano Municipal para a Integração de Imigrantes 
em Lisboa (2015-2017).

O caso da Alemanha estará em foco, já que 
nos últimos anos têm sido adotadas estratégias de 
integração muito relevantes, sendo um dos destinos 
europeus com maior fluxo de imigrantes e um dos 
países que mais refugiados tem acolhido. Em janeiro 
deste ano, a Agência Federal do Trabalho, alemã, 
divulgou dados que apontavam para a queda do 
desemprego para um mínimo histórico naquela que 
continua a ser a maior economia da zona euro, ainda 
que centenas de milhares de refugiados tenham sido 
registados como estando à procura de emprego.

Cursos de línguas, formação profissional e 
reconhecimento de qualificações, bem como a sim-
plificação dos processos burocráticos podem facilitar 
a empregabilidade de imigrantes e refugiados e a sua 
integração no mercado de trabalho, o que, por sua 
vez, pode contribuir para reverter o envelhecimento 
das sociedades europeias. Na conferência, onde tam-
bém estarão representadas entidades empregadoras e 
sindicais, vai ser debatido um vasto conjunto de com-

petências, desde o nível intermédio ao superior, 
incluindo tanto as certificadas como as não certifica-
das, tendo em conta, em particular, a situação dos 
imigrantes e refugiados em Portugal.

Recorde-se que, entre 2003 e 2011, a Fun-
dação Gulbenkian desenvolveu três projetos em 
parceria com o Serviço Jesuíta aos Refugiados e o 
Ministério da Saúde, para o reconhecimento de 
habilitações de médicos e enfermeiros imigrantes e 
para a sua integração profissional. Em resultado 
destes projetos, foram reconhecidas as habilitações 
de mais de duzentos médicos e enfermeiros, que 
foram então integrados no Sistema Nacional de Saúde.

Refugiados e imigrantes  
em Portugal
Como reconhecer competências
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Um manual que não é um manual. Poderia descrever-se assim o livro que reúne 
testemunhos, roteiros, ensaios e textos de reflexão sobre o projeto 10×x10, uma iniciativa 
Gulbenkian Descobrir que, ao longo dos últimos cinco anos letivos, pôs artistas e professo-
res de diversas disciplinas do ensino secundário a colaborar, com o objetivo de desenvolver 
estratégias de aprendizagem eficazes na captação da atenção, motivação e envolvimento dos 
alunos na sala de aula. Não é um manual, mas serve de instrumento de trabalho e é, sobre-
tudo, uma inspiração para todos os profissionais ligados às Artes e à Educação.

Na génese deste livro estão as “micropedagogias” – ações concretas que foram 
experimentadas por duplas ou triplas de artista-professor (um artista para um ou dois pro-
fessores e uma turma) no contexto da sala de aula – aqui publicadas num capítulo que lhes é 
exclusivamente dedicado. Quebra-gelos, rituais de início e fecho de aula, jogos, ações cole-
tivas, exercícios de concentração, memorização, escuta ativa, relaxamento, apropriação, 
negociação e argumentação, são algumas das muitas pistas que se exploram nestas páginas.

Ensaios entre Arte e Educação

aulas públicas, 28 janeiro 2017 © filipe ferreira
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Prefaciado por Catarina S. Martins, do Instituto de Investigação em Arte, Design 
e Sociedade (Faculdade de Belas-Artes do Porto), o livro abre com uma questão formulada 
por uma aluna no decorrer do projeto 10x×10 – “E agora, vai voltar tudo a ser como era?” –, 
para discorrer sobre a encruzilhada em que se encontra hoje a Educação, reconhecendo que 
“as críticas a uma escola da memorização são tão antigas quanto as propostas de uma escola 
nova”. Uma ideia que tem eco no texto de Maria de Assis, que concebeu e dirigiu o projeto 
10×x10: “É desconcertante que haja consenso sobre o que precisa de mudar no atual sistema 
de ensino e que seja tão difícil e lenta a concretização dessa mudança”.

Dina Mendonça, mediadora e filósofa, e Aldara Bizarro, ex-bailarina e coreógrafa, 
contribuíram neste livro para o capítulo “Consciência e corpo na aprendizagem”, enquanto 
as investigadoras Ana Luísa de Oliveira Pires, Elisabete Xavier Gomes e Teresa N. R. Gon-
çalves, da Unidade de Investigação em Educação e Desenvolvimento (Universidade Nova de 
Lisboa), deram corpo teórico ao projeto 10×x10.

António-Pedro (músico e videasta), Catarina Lacerda, Catarina Requeijo e Maria 
Gil (atrizes e encenadoras), bem como Miguel Horta (artista visual, mediador cultural, con-
tador de histórias e escritor) desenharam cinco roteiros. E as professoras Ângela Rebordão 
(Física e Química, Escola Secundária Filipa de Lencastre, Lisboa), Isabel Machado (Portu-
guês, Escola Secundária de Caldas das Taipas, Guimarães), Maria Bárcia (Português, Escola 
Secundária Padre António Vieira, Lisboa) e Paula Cruz (Português, Escola Secundária do 
Cerco, Porto) dão os seus testemunhos sobre a experiência em que participaram.

O livro 10x×10�–�Ensaios�entre�Arte�e�Educação, que conta ainda com textos de Judith 
Silva Pereira e Ana Rita Canavarro, destina-se a profissionais, alunos e investigadores destas 
áreas. É de edição limitada e não está à venda, mas encontra-se disponível gratuitamente 
em versão digital: gulbenkian.pt/descobrir/projetos-especiais/10x10/.
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A�final�do�concurso�Ciência�em�Cena�2016�realiza-se�no�dia��
18�de�março,�na�Fundação�Calouste�Gulbenkian.�Dos�dez�finalistas�
selecionados�sairão�os�três�vencedores�desta�3.ª�edição�do�concurso.�

O Ciência em Cena é um 
concurso organizado pela Asso-
ciação Maratona da Saúde e pelo 
Descobrir – Programa Gul-
benkian Educação para a Cultura 
e Ciência, que procura fomentar o 
interesse dos jovens estudantes 
(do 9.º ao 12.º anos e ensino pro-
fissional, público ou privado) pelo 
conhecimento científico e sensi-

bilizá-los para várias doenças 
importantes, apelando à criativi-
dade. Depois da diabetes e das 
doenças neurodegenerativas, 
temas explorados nas duas edi-
ções anteriores, o tema escolhido 
para este ano foi 0 das doenças 
cardiovasculares. 

Alunos de várias esco-
las de todo o país foram desafia-

dos a abordar as doenças cardio-
vasculares (como o ataque 
cardíaco ou o acidente vascular 
cerebral – AVC) sob a forma de 
vídeo criativo e informativo com 
uma duração máxima de três 
minutos. Entre os 10 vídeos 
finalistas encontram-se dife-
rentes e originais abordagens ao 
tema, com o uso de teatro, dese-
nho, música, mímica e a monta-
gem a servirem o propósito de 
passar uma mensagem sobre os 
riscos, os sintomas e as conse-
quências das doenças associadas 
ao coração, assim como conse-
lhos para a prevenção e para uma 
vida saudável.

Nos dias 11 e 12 de 
março, os dez finalistas terão a 
oportunidade de se preparar para 
o espetáculo final com os atores 
Romeu Costa e Catarina Requeijo 
e o cientista David Marçal, para, 
no dia 18, subirem ao palco diante 
do júri. Os três vencedores rece-
berão um cheque-oferta no valor 
de 500 euros e serão convidados a 
participar no espetáculo solidário 
da Maratona da Saúde, transmitido 
em direto pela RTP.

Os vídeos finalistas 
desta iniciativa podem ser consul-
tados em www.cienciaemcena.pt.

Final do concurso  
Ciência em Cena 2016

ciência em cena 2015, tema diabetes © filipe ferreira
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Estão abertas as inscrições para o concurso FameLab 2017, até dia 19 de março. 
Aberto a qualquer pessoa com idade igual ou superior a 18 anos, que trabalhe ou estude nas 
áreas de ciências, tecnologia, engenharia ou matemática, este concurso tem por objetivo 
encontrar e formar bons comunicadores de ciência que poderão fomentar o interesse pela 
ciência e pela carreira científica entre os jovens. O desafio lançado aos candidatos é o de 
apresentarem perante uma audiência um tópico científico à escolha, em três minutos, de 
uma forma apelativa e informativa, sem o apoio de audiovisuais. 

Para se inscrever é necessário submeter um registo em vídeo da comunicação. 
Serão selecionadas para a meia-final as apresentações mais dinâmicas, cientificamente 
corretas e claras, sendo que a qualidade do vídeo não é um critério de avaliação. Na meia-
-final, que terá lugar na Fundação Calouste Gulbenkian a 22 de abril, os concorrentes apre-
sentarão a sua comunicação ao vivo, perante um júri e uma audiência, para que sejam apu-
rados os 10 finalistas. Estes terão direito a uma formação intensiva com um especialista 
internacional (uma masterclass), para se prepararem para a final nacional, que terá lugar em 
maio, no Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva. Aí será escolhido o vencedor, que repre-
sentará Portugal na final internacional, a decorrer no Reino Unido em junho de 2017. 

O FameLab, organizado desde 2010 em Portugal pela Ciência Viva e pelo British 
Council, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian (desde 2014), é um dos maiores 
concursos do mundo de comunicação de ciência. Ana Armada-Moreira, doutoranda em 
Neurociências, e membro de duas bandas, foi a vencedora do FameLab 2016 e representou 
Portugal nas finais do concurso do ano passado, durante o Festival de Ciência de Cheltenham.
www.famelab.pt

Notícias

FameLab 2017
Candidaturas abertas

ana armada‑moreira, vencedora famelab portugal 2016 © vera menino
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Aos 36 anos, Ana Rita Marques, investiga-
dora doutorada do grupo de Regulação do Ciclo Celu-
lar, do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), é uma 
das quatro premiadas deste ano com as Medalhas de 
Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência. 
Ao galardão soma-se um financiamento de 15 mil 
euros para estudar os mecanismos de estabilidade 
dos centríolos, estruturas essenciais à correta divisão 
das células e cuja desregulação pode estar implicada 
em casos de infertilidade feminina ou em cancro. 

O projeto que Ana Rita Marques pretende 
desenvolver vem no seguimento de um estudo reali-
zado por ela e por Inês Bento, e liderado por Mónica 
Bettencourt Dias no IGC, publicado na revista Science 
em 2016. Durante muitos anos pensava-se que a esta-
bilidade dos centríolos era uma propriedade intrín-
seca dos mesmos, mas a equipa do IGC mostrou pela 
primeira vez que a estabilidade dos centríolos 
depende de um revestimento que os envolve e que 
funciona como um escudo protetor. Neste trabalho, 
Ana Rita Marques e as colegas identificaram os meca-
nismos que levam à perda do escudo protetor e que 
consequentemente conduzem à desagregação dos 
centríolos, nos ovócitos da mosca da fruta. A investi-
gadora premiada esclarece que “os ovócitos são célu-
las específicas que precisam de perder os seus cen-
tríolos para que se possam desenvolver corretamente 
e isto acontece na mosca-da-fruta, tal como como nos 
seres humanos, nas mulheres.” 

Agora, Ana Rita Marques pretende com-
preender como é que estes mecanismos são regula-
dos, ou seja, perceber como é que a presença ou 
ausência do escudo é regulada nas células. “Este tra-
balho poderá abrir linhas de investigação mais vastas 
com aplicação na área da infertilidade feminina, e 
também na regeneração de tecidos e em doenças rela-
cionadas com malformações embrionárias, e em 
doenças como o cancro”, refere Ana Rita Marques. 

Foram também premiadas este ano Maria 
Inês de Almeida (I3S da Universidade do Porto) com 
um trabalho sobre regeneração óssea, Isabel Veiga 
(ICVS da Universidade do Minho), por um trabalho 
sobre a resistência do parasita da malária a fármacos 
e Patrícia Baptista (IN+ do Instituto Superior Téc-
nico) por um trabalho na regulação de transportes e 
trânsito. 

As Medalhas de Honra para as Mulheres na 
Ciência são uma iniciativa da L’Oréal Portugal em 
parceria com a Comissão Nacional da UNESCO e a 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), com o 
intuito de apoiar e motivar cientistas em início de 
carreira a prosseguirem projetos relevantes na área 
da saúde e do ambiente. Desde 2004, este programa 
já distinguiu 41 cientistas em Portugal.

Medalha L’Oréal  
Mulheres na Ciência 2016
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Um estudo, liderado pela investigadora principal do Instituto Gulbenkian de 
Ciência (IGC) Joana Gonçalves-Sá, apresenta um novo método para identificar o início da 
epidemia da gripe, que permite antecipar em várias semanas os alertas oficiais atualmente 
existentes. Este método, publicado na revista científica PLoS�Computational�Biology, pode vir 
a ajudar os serviços de Saúde a antecipar, preparar e responder mais prontamente ao pico da 
gripe, em conjunto com o sistema de vigilância atual.

O novo método desenvolvido pelo grupo de Joana Gonçalves-Sá tenta superar 
algumas das limitações dos mecanismos oficiais de vigilância e oferece uma identificação 
do início da gripe mais próxima do tempo real. Foi construído um modelo matemático e 
computacional que integra informações de diferentes fontes, nomeadamente as taxas ofi-
ciais de incidência de gripe, pesquisas no Google por termos relacionados com a gripe e o 
serviço telefónico de triagem Saúde 24. A equipa de investigação analisou dados de vários 
países europeus e utilizou este modelo para mostrar que, pelo menos em oito países – Bél-
gica, Espanha, Hungria, Irlanda, Itália, Noruega, República Checa e Portugal –, é possível 
antecipar os alertas oficiais em várias semanas.

Joana Gonçalves-Sá explica que com este método, complementar ao atual sistema, 
“os serviços de saúde pública podem melhorar significativamente a sua resposta ao surto de 
gripe, tanto antecipando o aprovisionamento das instalações de saúde, como reforçando os 
profissionais e fornecendo melhores conselhos à população”. O estudo descreve também 
como serviços de triagem telefónica, como é o caso do Saúde 24, têm um potencial único 
que deve ser explorado pois é possível torná-los sistemas muito eficientes e de baixo custo 
para rastrear e antecipar epidemias.

grupo liderado por joana gonçalves‑sá © sandra ribeiro, igc

Novo método para melhor 
prever início da época de gripe 
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Seis meses de preparação e angariação de fundos foi o que precisaram quatro 
cientistas do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) para organizar um curso prático de 
técnicas avançadas de Biologia Molecular e montar um laboratório especializado na Uni-
versidade de Bingham, na Nigéria. Esta iniciativa, ao abrigo da organização sem fins lucra-
tivos TReND in Africa, terminou em fevereiro com a formação de 33 participantes de dife-
rentes níveis académicos e provenientes de universidades de toda a Nigéria. 

Ibukun Akinrinade, estudante de doutoramento nigeriana do IGC, tinha já parti-
cipado num curso TReND e propôs aos colegas no IGC, Concetta Valerio, Dora Szakonyi e 
Colin Adrain, que levassem as atividades e benefícios destes cursos para a Nigéria. “O 
nosso objetivo era aprofundar as bases teóricas e os aspetos práticos das técnicas modernas 
da Biologia Molecular, facultando aos participantes do curso todo o material lecionado, de 
modo a que pudesse ser introduzido nas suas universidades de origem, em toda a Nigéria”, 
refere Ibukun Akinrinade. A equipa do IGC pretendia ainda fomentar o início de colabora-
ções entre os participantes, bem como entre estes e o corpo docente do curso. 

Os resultados não podiam deixar os cientis-
tas mais entusiasmados. Segundo Colin Adrain, 
investigador principal do IGC, “a julgar pelo feedback 
dos participantes, o curso foi um sucesso”. O investi-
gador diz ainda que com o apoio da Organização Euro-
peia de Biologia Molecular (EMBO), foi ainda possível 
organizar paralelamente um workshop de Política 
Científica, onde participaram o vice-reitor da Univer-
sidade de Bingham e os reitores das Faculdades de 
Medicina e de Ciências, para além de outras indivi-
dualidades ligadas a organismos governamentais 
como a National Biotechnology Development Agency 
e a National Universities Commission

Concetta Valerio e Dora Szakonyi, investiga-
doras doutoradas do IGC, têm a esperança de que “a 
formação dada pelo curso, combinada com a doação 
de equipamentos e a criação do laboratório funcional, 
seja uma base sólida para a investigação, ensino e 
colaboração na Nigéria”.

Este workshop foi uma iniciativa TReND 
apoiada por diferentes organizações – The  Company 
of Biologists (COB), The Open Plant Fund, the Neuro-
Magendie Institute da  Universidade de Bordeaux, e 
EMBO – e contou com uma iniciativa de crowdfunding 
levada a cabo pelos organizadores do curso.
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Biologia Molecular na Nigéria 
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Nos dias 6 e 7 de março realiza-se a reunião inaugural de um novo projeto euro-
peu focado em biodiversidade, o INFRAGECO, coordenado por Lounès Chikhi, investiga-
dor principal do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) e do CNRS de Toulouse, em França. 
Para além do IGC, estarão presentes investigadores das instituições europeias parceiras no 
consórcio: Universidade de Medicina Veterinária de Hanôver (Alemanha), Institut de 
Mathématiques de Toulouse e o laboratório de Evolução e Diversidade Biológica, ambos da 
Universidade Paul Sabatier, em Toulouse.

Nos próximos três anos, e com um orçamento de cerca de 745 mil euros, este con-
sórcio pretende investigar como as alterações no habitat ou na estrutura das populações 
podem afetar de forma diferente os padrões de diversidade genética de várias espécies. Para 
tal, vão usar como modelo de estudo a ilha de Madagáscar, conhecida pela elevada biodiver-
sidade e, através de dados genómicos, simulações informáticas e modelos matemáticos, vão 
estudar a diversidade genética e a história demográfica de várias espécies de vertebrados e 
de plantas existentes na região. Os investigadores pretendem depois usar estas simulações 
para prever o potencial de perda de diversidade em diferentes regiões com vários cenários 
de fragmentação de habitat.

A reunião no IGC vai permitir ao consórcio “planear uma correta articulação do 
trabalho a ser desenvolvido pelos diferentes parceiros, sendo que cada um está responsável 
por uma linha de trabalho, e facilitar a coordenação do trabalho de campo entre as equi-
pas”, explica o coordenador Lounès Chikhi. Esta reunião será também “importante para 
fortalecer a colaboração e usufruir das complementaridades entre matemáticos e biólogos”.

Este é um projeto ERA-NET, financiado pelo Horizonte 2020 com a participação das 
agências nacionais de financiamento (em Portugal, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia).
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Biodiversidade em foco no IGC 
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Tudo se transforma…

A grafiose do ulmeiro
O grande ulmeiro que enquadrava a entrada principal do edifício Sede da Fundação 

foi vitimado pela grafiose, uma doença que já nos anos 80 dizimou a mata de ulmeiros que 
existia na zona poente do Jardim, e para a qual ainda não existe nenhum tratamento eficaz. 
A árvore foi cortada e, depois de serem efetuados todos os trabalhos de limpeza do solo, foi 
plantado um jovem ulmeiro no mesmo local. 

Raimundo Quintal, reputado geógrafo e autor do livro Flora (sobre o Jardim Gul-
benkian), sublinha que “não foi por falta de cuidados preventivos que aquela árvore cadu-
cifólia, indígena do Sul e do Centro da Europa, morreu”.  A grafiose é uma doença provocada 
por um fungo (Ophiostoma�novo-ulmi) que afeta grande parte dos ulmeiros, sobretudo as 
árvores adultas que vivem nas cidades. É difundido por algumas espécies de escaravelho 
como o Scolytus�scolytus. Estes insetos alimentam-se nos ramos e troncos das árvores e 
constroem galerias sob a casca para depositarem os seus ovos, trazendo muitas vezes espo-
ros de fungos de árvores doentes, que ao espalhar-se pelo sistema vascular da árvore pro-
vocam o seu bloqueio. Para se defender da proliferação do fungo, a árvore lança gomas e 
tilozes (extensões da parede celular do xilema) que bloqueiam os seus vasos, impedindo 
que a água e os sais minerais que transportam cheguem às folhas. As folhas deixam de ter 
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Nova loja e cafetaria remodelada  
no Museu Gulbenkian

A loja do Museu Calouste Gulbenkian – Coleção do Fundador reabriu num novo 
espaço, ficando mais próxima das portas de acesso às galerias e mais visível para os visi-
tantes. Com um projeto da autoria de Teresa Nunes da Ponte, a nova loja situa-se na antiga 
zona do bengaleiro do Museu, onde dispõe de uma área mais ampla e com maior capaci-
dade expositiva. Envolvido em madeira e com uma iluminação expressiva, este espaço 
tornou-se mais atrativo para o público, que tem agora um acesso mais fácil aos produtos 
expostos para venda.

Após um curto período de encerramento para obras de remodelação e beneficia-
ção, a cafetaria do Museu reabriu também ao público com um espaço mais funcional e com 
uma oferta gastronómica sugerida pelo chef Miguel Castro Silva, inspirada na cozinha tra-
dicional portuguesa. O modelo adotado facilita a escolha das refeições, tendo sido criados 
espaços diferenciados para as refeições mais rápidas e para o serviço prestado durante o 
período da hora do almoço.

a matéria-prima para realizar a fotossíntese e começam a ficar amarelas e castanhas, o que 
significa que estão com falta de clorofila. As primeiras folhas a morrer são as das extremi-
dades dos ramos. Nesta fase, como não consegue transportar alimento até às suas extremi-
dades, a árvore começa a emitir rebentos nos troncos mais grossos, onde ainda circulam 
nutrientes, mas o processo vai alastrando progressivamente por toda a árvore até à sua morte.

As árvores ainda vivas no Jardim Gulbenkian foram as que conseguiram resistir 
durante mais tempo a esta doença europeia que tem dizimado a espécie nas últimas déca-
das. Em Lisboa são das poucas que ainda existem, fruto do cuidado e dedicação que a 
equipa de jardinagem lhes dispensa, mas a idade e a poluição atmosférica não ajudam, 
acrescendo o facto de nesta zona do jardim disporem de muito pouca altura de solo. 
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momento de leitura do canto ix (estrofes) de luís de camões,  
durante o espetáculo final © clémence bossard

Sábado,�28�de�janeiro,�foi�um�dia�diferente�para�os�dez�jovens�que�
participaram�na�final�do�concurso�Dá�Voz�à�Letra,�na�delegação�da�
Fundação�Gulbenkian�em�Paris.�Muitos�nervos,�algumas�gripes�que�lhes�
afetavam�a�voz,�mas�que�nem�por�isso�diminuíram�o�entusiasmo�e�o�
empenho�com�que�participaram�no�espetáculo�final,�perante�um�júri�
formado�por�Rita�Blanco,�Pedro�Abrunhosa�e�Rúben�Alves.�E�apesar�do�
regulamento�permitir�apenas�três�prémios,�no�final�saíram�todos�vencedores.

O Canto IX dos Lusíadas parecia uma leitura impossível no primeiro 
ensaio realizado uma semana antes, nos dois únicos momentos disponíveis para 
fazerem a leitura conjunta dirigida por Graça dos Santos, professora universitária 
em França, diretora da companhia de teatro itinerante Cá e Lá e ainda do Festival 
Parfums de Lisbonne, que cruza as artes performativas, o cinema e a poesia entre 
Paris e Lisboa. No ensaio deste sábado, antes da leitura perante o público e o júri, a 
encenadora pedia alegria e descontração para poderem sentir o texto. Helena Vas-
concelos, responsável pela escolha dos textos, dava indicações “não se esqueçam 
que estão na Ilha dos Amores”, alertando para a necessidade de “mais leveza” na 
interação entre todos.

No ensaio geral, durante a manhã de sábado, era claro o progresso. As 
seis vozes femininas presentes eram verdadeiras ninfas frente aos rapazes que 
liam empenhados “Sigamos estas Deusas e vejamos/ Se fantásticas são, se verda-

deiras”. Camões parecia simples no meio dos 
textos de Fernando Pessoa, Sophia de Mello 
Breyner Andresen, Lídia Jorge e muitos 
outros. Uma atuação só possível graças ao 
espírito de entreajuda entre todos. Conhece-
ram-se apenas 15 dias antes, na meia-final, 
mas descobriram muitos laços e fizeram novos 
amigos. A final do concurso coincidiu com o 
fim de uma semana intensa de testes na 
escola, mas também com a altura em que o 
corpo se ressente do frio; aqui e ali ouviam-se 
as tosses próprias da época ou dos nervos, mas 
o grupo estava a postos para a grande final. 

Aconteceu
Leituras em português em Paris 
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os dez finalistas do dá voz à letra © biblioteca gulbenkian – paris

Todos mereciam ganhar
Ler em português, em voz alta, é um hábito que Bernardo Picão, o vence-

dor desta edição, trouxe da escola. Apesar de estar há pouco tempo em Paris (desde 
setembro), os seus estudos foram feitos no Liceu Francês, no Porto, e a opção por 
França foi o seguimento natural do seu percurso escolar, que nada tem a ver com a 
língua portuguesa já que Bernardo está na área da Matemática. Diz que o con-
curso foi “uma excelente experiência” e que o prémio – uma viagem a Lisboa para 
duas pessoas – é “a pausa que permitirá descansar da intensidade do curso”.

Matilde Ribeiro Machado tem 16 anos e há 12 que ouve falar francês à sua 
volta, entre amigos e colegas. Tinha apenas quatro anos quando chegou a França e 
hoje estuda no Lycée International de Saint-Germain-en-Laye. Quando a profes-
sora de Português lhe falou da existência deste concurso, pensou que seria uma 
ótima oportunidade e um desafio “para testar as suas capacidades de expressão 
oral”. Matilde estava longe de imaginar que seria uma das três premiadas, entre 
os dez jovens que deram o seu melhor nesta final de Paris e considera que “todos 
mereciam ganhar”. Apesar da gripe e da febre com que acordou neste dia, conse-
guiu vencer o 2.º prémio – um iPad com livros em português – que agora lhe dá 
“mais confiança” e crença na “possibilidade de alcançar objetivos que à partida 
pareciam inatingíveis”.

21 Aconteceu



o júri com os vencedores: rúben alves, bernardo picão, matilde machado, rita blanco, rodrigo ribeiro e pedro abrunhosa  
© clémence bossard

Testar capacidades foi também um dos objetivos de Rodrigo Ribeiro ao 
candidatar-se ao Dá Voz à Letra. Estuda no Lycée Honoré de Balzac e está desde 
2008 em França. A sua mãe é lusodescendente e há nove anos decidiu regressar ao 
país onde nasceu e estudou. Rodrigo diz que “não era hábito ler em voz alta”, mas 
que tinha muito gosto quando o fazia. O 3.º prémio que o júri lhe atribuiu revela-
-lhe as qualidades vocais e a facilidade de expressão na leitura. Rodrigo vê o pré-
mio como o “reconhecimento da importância da leitura” e diz que não vai esque-
cer esta experiência.

A importância de ler em português
O concurso Dá Voz à Letra foi criado para incentivar a leitura nos jovens 

entre os 15 e os 18 anos e já realizou edições em Lisboa e no Porto. Este ano, os 
contemplados foram os estudantes das escolas da Île-de-France – Créteil, Paris e 
Versalhes. Apesar de todos frequentarem liceus em que a língua portuguesa está 
presente, estes jovens entre os 16 e os 18 anos falam francês no seu dia-a-dia. Uma 
das participantes, só há cerca de quatro anos começou a falar bem a língua portu-
guesa, num esforço para se sentir ligada à terra de origem de um dos pais. E con-
seguiu chegar à final do concurso, entre quase uma centena de candidatos.

No grupo, há quem pense seguir a carreira de ator, como David Silva, ou 
quem leia poesia com todas as emoções à flor da pele, como Hugo dos Santos. Para 
cada um destes jovens, estas leituras são também uma forma de ligação ao país de 
origem dos pais ou dos avós. A mesma que Rúben Alves, ator e realizador de 
A�Gaiola�Dourada, sublinhou no palco da delegação da Fundação Gulbenkian, 
realçando a importância de uma língua falada por milhares de pessoas no mundo. 
No final do espetáculo, depois de passada a adrenalina, as leituras ficam em 
segundo plano perante a oportunidade de conversar com Pedro Abrunhosa, Rita 
Blanco ou Rúben Alves. Entre fotografias e selfies para a posteridade, há muitos 
sorrisos à mistura com a certeza de que as leituras em português vão continuar a 
fazer parte das suas vidas.
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O Brexit já não é a maior incerteza que a Europa enfrenta: há outras ameaças polí-
ticas, e as próximas eleições na Alemanha e em França podem paralisar a União Europeia 
durante um ano. “O euro hoje é vulnerável e não vai sobreviver à próxima crise”, alertaram 
os autores do relatório promovido pelo Instituto Jacques Delors (Paris e Berlim), Reparar�e�
preparar:�o�Euro�e�o�crescimento�depois�do�Brexit, apresentado e debatido na Fundação Calouste 
Gulbenkian no dia 22 de fevereiro. É, por isso, necessária uma estratégia de reforma 
abrangente para a Zona Euro, onde se perdeu uma década, em termos de crescimento, desde 
a crise de 2008.

O relatório avança com um “kit de primeiros socorros” para a próxima crise, que 
não implica alterações aos Tratados e que possa tornar a Zona Euro mais resistente. Foi 
aqui assinalada a importância de se completar a União Bancária, entre outros pontos, bem 
como a necessidade de reforçar a coordenação das políticas fiscais e económicas. Apoiar o 
investimento público e privado é outra prioridade delineada no relatório que aponta cami-
nhos para melhorar a prevenção e gestão de crises, defendendo até, a longo prazo, a exis-
tência de um ministro das Finanças do Euro. Trabalhar a legitimidade, a partilha de riscos 
e soberania, o equilíbrio entre responsabilidade e solidariedade, foram aspetos várias 
vezes focados durante o debate, com os olhos postos em Roma, onde no final deste mês, da 
reunião entre líderes e chefes de estado da União Europeia sairá uma declaração em resul-
tado do processo de reflexão política sobre o futuro da Europa.

Na�apresentação�e�debate�sobre�o�Relatório�Reparar e preparar: 
o Euro e o crescimento depois do Brexit,�que�encerrou�com�uma�
intervenção�de�Mário�Centeno,�alertou-se�para�a�urgência�de�medidas�
que�fortaleçam�a�moeda�única.

“Não devemos esperar pela próxima crise 
para reforçar o Euro. Estamos, hoje, numa boa posição 
para reforçarmos, de forma gradual e pragmática, a 
União Económica e Monetária. Devemos ser capazes 
de aderir com entusiamo a este projeto. Ao fazê-lo 
estaremos a reforçar a confiança nas nossas econo-
mias e, assim, a fomentar o investimento, o emprego 
e a convergência”, afirmou o ministro das Finanças, 
Mário Centeno, no encerramento da conferência que 
contou com a participação de Artur Santos Silva, 
António Vitorino e Enrico Letta, ex-primeiro minis-
tro italiano e atual presidente do Instituto Jacques 
Delors, entre outros.

mário centeno © márcia lessa

Reforçar o Euro antes  
da próxima crise
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O�Museu�Calouste�Gulbenkian�apresenta,�a�partir�do�dia�3�de�março,�um�
novo�modelo�de�programação�com�o�cunho�da�atual�diretora,�Penelope�Curtis,�
responsável�pela�gestão�conjunta�das�duas�coleções:�a�do�Fundador�e�a�Moderna.

A�programação�contará�com�duas�exposições�dirigidas�ao�grande�público:�
uma�de�inverno�e�outra�de�verão,�sendo�esta�de�entrada�livre�tendo�como�base�as�
coleções�do�Museu.

Novidades�serão�também�a�realização�do�ciclo�Conversas,�composto�por�três�
exposições�anuais�a�realizar�na�Galeria�da�Coleção�do�Fundador�e�o�Espaço 
Projeto�no�âmbito�do�qual�serão�realizadas�quatro�exposições�na�sala�de�exposições�
temporárias�do�edifício�da�Coleção�Moderna.

A�série�de�exposições�do�ciclo�Conversas�parte�da�obra�ou�do�território�artístico�
de�um�artista�contemporâneo�para�promover�diálogos�entre�diferentes�períodos�
históricos,�geografias�e�temáticas,�estabelecendo�também�pontes�com�a�coleção�do�
Fundador.�A�exposição�de�fotografia�Manuela Marques e Versailles. A face 
escondida do sol�inaugura�esta�série�no�dia�3�de�março,�estabelecendo�um�diálogo�
com�peças�do�século�XVIII�da�Coleção�do�Fundador�relacionadas�com�Versailles.

Já�o�Espaço Projeto�abre�com�a�mostra�Alegria e Sobrevivência�do�artista�
húngaro�Tamás Kaszás.�Será�a�primeira�de�um�conjunto�de�exposições�dedicado�a�
projetos�de�artistas�contemporâneos,�nacionais�e�internacionais.�Esta�série�vai�
permitir�uma�comunicação�com�o�público�e�com�o�meio�artístico�nacional,�ao�longo�
do�ano,�coexistindo�com�a�nova�apresentação�da�Coleção�Moderna�que�vai�passar�a�
ocupar�todas�galerias�do�edifício�e�que�ficará�agora�completa�com�a�incorporação�de�
peças�de�escultura�e�instalação,�também�a�partir�do�dia�3�de�março.

Esta�primeira�apresentação�geral�da�Coleção��Moderna,�com�o�subtítulo�
de�Portugal�em�Flagrante,�terá�um�carácter�dinâmico,�com�renovações�frequentes,�
de�modo�a�possibilitar�sempre�novas�leituras�da�coleção.

Arte 
O início de um novo ciclo no 
Museu Calouste Gulbenkian
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CONVERSAS
Manuela Marques e Versailles
A face escondida do sol 

Durante dois anos e meio, nos dias em que as portas do Palácio de Versailles 
encerravam ao público, uma visitante especial era autorizada a entrar e a explorar as infini-
tas salas, câmaras e antecâmaras de um dos mais grandiosos palácios da Europa. O convite 
partiu da presidente da instituição pública que gere o palácio, Catherine Pégard, e o privi-
légio coube a Manuela Marques, fotógrafa portuguesa radicada em Paris, vencedora do Pré-
mio BES Photo 2011. Nessas suas deambulações, durante horas e horas, a fotógrafa captou 
imagens do palácio ao ritmo que a si própria impôs, perseguindo pacientemente uma linha 
condutora que orientasse o seu olhar.

Para tal, deixou-se perder muitas vezes naquele espaço imenso, que abrigou o luxo 
e a opulência do Antigo Regime francês, desde Luís XIV, o Rei�Sol, até Luís XVI. Tocada por 
uma impressão visual poderosa e por vezes violenta, a artista começou por encontrar vários 
fios condutores até o projeto fotográfico se tornar evidente, ou seja, até encontrar uma 
intencionalidade que esteve na base de uma proposta visual surpreendente.  

manuela marques, or 4, 2016 © cortesia da artista
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MANUELA MARQUES E VERSAILLES. 
A FACE ESCONDIDA DO SOL
Curadoria: João Carvalho Dias e Nuno Vassallo e Silva 

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

Neste processo, Manuela Marques nunca procurou o lado monumental do edifí-
cio. Esmagada pela impressionante relação entre as linhas horizontais e verticais do palá-
cio, a artista deixou-se embalar pela sensação de vertigem, desarticulando o luxo de Versai-
lles, numa série inédita que será apresentada agora na Fundação Gulbenkian. 

Nos lugares mais recônditos capturou atmosferas, registou pormenores de objetos 
sumptuosos, grafítis inesperados, reflexos de espelhos, portas, ou ainda sons que remetiam 
para a vivência contemporânea do palácio, lugar de trabalho para uns, e de deleite para os 
milhões de visitantes que percorrem as suas salas, corredores e jardins. O desafio proposto 
a Manuela Marques revelou-se extremamente fecundo, marcando um momento importante 
do seu processo criativo. 

Esta exposição será alargada às galerias de arte francesa do século XVIII do Museu 
Gulbenkian ao sabor de temas como mecenato régio, as indústrias do luxo e o dinamismo 
da atividade cultural. Para tal, serão destacadas importantes obras de ourivesaria, mobiliá-
rio, pintura, têxteis, porcelanas e arte do livro, muitas das quais encomendas régias e da 
nobreza francesa entre os reinados de Luís XIV e Luís XVI. Algumas destas peças encon-
tram-se em exposição permanente, outras nas reservas, sendo agora mostradas pela pri-
meira vez ao público. 

manuela marques, reflet 2 , 2016 © cortesia da artista
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ESPAÇO PROJETO
Tamás Kaszás 
Alegria e Sobrevivência  

O artista húngaro Tamás Kaszás (n.1976) inaugura este ciclo com a exposição 
Alegria�e�Sobrevivência que explora os conceitos de utopia e de imaginação ecológica.

A prática artística de Kaszás é marcada pela construção de instalações de grande 
escala onde se cruzam o desenho, a fotografia, o vídeo, o texto e pequenos objetos. 
Recorre a técnicas e materiais simples, acessíveis ou reciclados, que encontram eco na 
linguagem formal das vanguardas europeias dos anos de 1920 e nos movimentos ativis-
tas do século XX. Partindo de um cenário de iminente colapso ecológico, económico e 
social, o artista imagina os objetos, as práticas e as estratégias de um futuro alternativo 
– no que é simultaneamente um “manual de sobrevivência” para o presente –, construí-
dos a partir dos valores da imaginação, da cooperação, da autonomia e da reinterpretação 
de uma ciência popular ancestral.

Famine�Food�Pavillion (na foto) é um dos projetos 
emblemáticos desta exposição. Configura tanto um espaço de 
partilha de estratégias alternativas no campo da alimentação, 
ao propor um inventário de plantas comestíveis acessíveis nos 
campos e nos baldios das cidades, como um espaço funcional 
de “transformação” destas plantas em alimentos.

Para Tamás Kaszás a arte é, antes de mais, um instru-
mento emancipatório para uma vida “simples e feliz”, o que 
subentende uma crítica ao capitalismo global, ao consumismo 
e à perda de autonomia do sujeito contemporâneo. 

TAMÁS KASZÁS 
ALEGRIA E SOBREVIVÊNCIA 
Curadoria: Rita Fabiana 

Museu�Calouste�Gulbenkian�–�Coleção�Moderna�
Espaço�Projeto�
3 março - 15 maio | 10h às 18h
Encerra às terças-feiras

ex‑artists’ collective, tamás kaszás em colaboração com anikó loránt , famine food pavillion, 2011‑2017
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COLEÇÃO MODERNA
PORTUGAL EM FLAGRANTE
Curadoria: Penelope Curtis, Ana Barata,  
Ana Vasconcelos, Leonor Nazaré e Patrícia  
Rosas Prior

Museu�Calouste�Gulbenkian�–�Coleção�Moderna�
Nave�
A partir de 3 março | 10h às 18h
Encerra às terças-feiras 

Com a apresentação de trabalhos em escultura, instalação e outros suportes tridimensio-
nais, fica completa a primeira mostra representativa do acervo da Coleção Moderna do Museu 
Calouste Gulbenkian, oferecendo uma compreensão da história em relação com a prática artística 
em Portugal.

O primeiro núcleo desta exposição, constituído por obras em papel, livros, fotografias, gra-
vuras e desenhos, inauguradas no Verão passado no piso inferior, propõe, de um modo didático, uma 
introdução à história de Portugal do século XX, tendo como público-alvo alunos e professores que 
têm correspondido com grande afluência. A exposição dá conta da atividade artística nacional desde 
a Primeira República até aos dias de hoje, aflorando questões como a propaganda, o nacionalismo e a 
ditadura. As caricaturas, sketches satíricos e  os desenhos apresentados refletem a representação 
feita da vida rural e urbana portuguesas, mais ou menos idealizada, de acordo com os interesses do 
regime ou as filiações dos artistas. Projetos de larga escala como a urbanização da cidade de Lisboa 
ou a Exposição Universal de Lisboa de 1940 são aprofundadas, quer através de documentos da Biblio-
teca de Arte da Fundação, quer através de projetos recentes de artistas como Miguel Palma. Estão 
também expostos trabalhos de jovens artistas  como Susana Gaudêncio, Nuno Nunes-Ferreira e José 
Carlos Teixeira, que contribuem para refletir sobre alguns dos aspetos mais sombrios deste período.

As mostras de pintura e escultura, nos pisos superior e térreo, seguem a mesma trajetória, 
começando no início do século XX e trazendo-nos até à atualidade. Um dos aspetos a destacar é a impor-
tância de cidades como Paris e Londres no percurso de vários artistas, quer como destino de escape, 
quer como local de formação artística. A exposição reflete essa tendência, cruzando trabalhos de artis-
tas portugueses, como Paula Rego, com obras dos anos sessenta de artistas como David Hockney. 

Alguns empréstimos provenientes do Museu do Chiado e da Escola de Belas-Artes contri-
buem para ampliar a visão da escultura do início do século XX  para o que também contribuem obras 
de escultura francesa e britânica vindas da Coleção do Fundador de artistas como Auguste Rodin, 
René Lalique, Charles Sargeant Jagger ou Alfred Gilbert. A apresentação da Coleção Moderna reúne 
340 trabalhos de 160 artistas.

jorge vieira, sem título (escultura n.º 3), 1966

Coleção Moderna 
Portugal em Flagrante 
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aspeto da exposição © márcia lessa

A ampla programação complementar em torno desta exposição terá, este mês, 
uma oferta alargada. Para além das visitas guiadas nos dias 4, 11, 18, 22 e 25, sempre às 
11h30 e 15h, será levado ao palco da Sala Polivalente, no dia 3 de março, o multimedia 
Almada,�Um�Nome�de�Guerra, às 19h. Esta peça é uma performance a partir de Almada Negreiros 
com projeção simultânea de slides e película, criada por Ernesto de Sousa no ano anterior à 
morte do artista. Este palco vai também receber no dia 11, às 16h, a peça Antes�de�Começar, 
interpretada pela Companhia da Esquina, após a qual, se seguirá uma conversa com os atores.

Milhares�de�pessoas�visitaram�já�a�exposição�José de Almada 
Negreiros: uma maneira de ser moderno�desde�o�dia�3�de�fevereiro,�
data�da�abertura�ao�público�da�mostra�dedicada�a�um�dos�expoentes�
máximos�do�modernismo�português.�Esta�retrospetiva�apresenta�mais�de�
quatro�centenas�de�trabalhos,�muitos�deles�inéditos,�dando�a�ver�as�
múltiplas�linguagens�que�o�artista�experimentou�ao�longo�da�sua�vida�
enquanto�artista�plástico,�escritor,�ator,�performer,�cenógrafo�e�bailarino.

José de Almada Negreiros  
Uma maneira de ser moderno
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JOSÉ DE ALMADA NEGREIROS: 
UMA MANEIRA DE SER MODERNO
Curadoria: Mariana Pinto dos Santos
Curadoria executiva: Ana Vasconcelos

Fundação�Calouste�Gulbenkian
Galeria�Principal�e�Galeria�do�Piso�Inferior�da�Sede
Até 5 junho | 10h às 18h 
Encerra às terças-feiras 

No dia 15, alguns investigadores, como Carlos Bártolo, Catarina Rosendo e Mariana 
Brandão, reúnem-se para debater “os meios dos modernismos”, às 18h, na Sede da Fundação. 
A entrada é livre. As visitas guiadas às gares marítimas de Alcântara e da Rocha do Conde de 
Óbidos, no sábado, dia 18, às 15h30, já estão esgotadas.

Este mês, realiza-se também um concerto da temporada Gulbenkian Música que 
vai recriar o espetáculo La�Tragedia�de�Doña�Ajada, estreado em Madrid, em 1929, com a pro-
jeção da lanterna mágica desenhada por Almada Negreiros, composta por seis quadros 
criados para acompanhar a música de Salvador Bacarisse. A partitura orquestral completa 
perdeu-se, sendo tocada em versão de suite pela Orquestra Gulbenkian dirigida por Nuno 
Coelho Silva, vencedor, este ano, do primeiro Prémio Jovens Músicos em Direção de 
Orquestra. A peça de Darius Milhaud Le�Bœuf�sur�le�toit, também incluída neste programa, 
será exibida com o filme The�Pawnshop, de Charlot, e Parade, de Erik Satie (que cumpre o seu 
centésimo aniversário este ano), será acompanhada com imagens recortadas de Maria João 
Worm. O concerto realiza-se no Grande Auditório da Fundação no dia 23 de março, às 21h.

aspeto da exposição © carlos azevedo
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Constituída por jovens músicos virtuosos de vários países da Europa, a Orquestra 
terá em Lisboa, ao longo de duas semanas, uma apertada agenda de ensaios para responder 
a um exigente programa composto por várias obras-primas do reportório clássico e con-
temporâneo. Um dos grandes atrativos desta nova digressão, que se inicia com quatro con-
certos na Gulbenkian Música, será a presença de um dos maiores barítonos da atualidade, 
Christian Gerhaher, que fará a sua estreia absoluta no palco do Grande Auditório.

Numa�altura�em�que�celebra�três�décadas�de�existência,�a�Orquestra�
Juvenil�Gustav�Mahler��(GMJO)�está�já�de�malas�aviadas�para�a�sua�
habitual�digressão�de�Páscoa.�Pela�quarta�vez,�vai�estabelecer�residência�
na�Fundação�Gulbenkian�para�preparar�o�exigente�programa�de�concertos�
que,�para�além�de�Lisboa,�a�levará�a�cidades�como�Madrid,�Barcelona,�
Paris,�Viena,�Saragoça,�Ferrara�e�Luxemburgo.

atuação da orquestra juvenil gustav mahler, 2015 © márcia lessa

Música 
Orquestra Juvenil Gustav Mahler 
A vibrar no palco há 30 anos  
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Mais de uma centena de músicos de vários países 
(11 dos quais portugueses) juntam-se nesta digressão, que, 
como habitualmente, terá a colaboração de grandes maestros: 
o britânico Daniel Harding, diretor da Orquestra de Paris e da 
Orquestra Sinfónica da Rádio Sueca, e também maestro prin-
cipal convidado da Orquestra Sinfónica de Londres, e o jovem 
maestro suíço Lorenzo Viotti, recém-nomeado maestro assis-
tente desta Orquestra e que dirigiu a Orquestra Gulbenkian 
em janeiro passado, com grande sucesso. Estes dois maestros 
repartem o prazer, como os próprios afirmam, de dirigir esta 
orquestra de jovens caracterizada por uma entrega e energia 
ímpares em palco, o que se reflete nos vibrantes concertos que 
protagonizam. 

Na Gulbenkian Música, o primeiro concerto, dirigido 
por Viotti, dará a ouvir o célebre Bolero de Ravel, num programa 
que vai incluir as Danças�Sinfónicas de Rachmaninov e duas 
peças de câmara: o Octeto para instrumentos de sopro de Stra-
vinsky e a Serenata para Cordas de Tchaikovsky (8/3). O 
segundo concerto, ainda dirigido pelo maestro suíço, terá um 
programa de inspiração religiosa, com interpretação de peças 
como Les�Offrandes�oubliées�de�Messiaen, a Sinfonia dos Salmos 
de Stravinsky e a Sinfonia�n.º3, Litúrgica de Honegger (11/3).
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daniel harding ©  julian hargreaves
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Já sob a batuta de Daniel Harding e a presença de Christian Gerhaher – 
que cantará duas árias da ópera Alfonso�und�Estrella, de Schubert e Altenberg�Lieder, 
de Alban Berg –, a Orquestra Juvenil Gustav Mahler vai tocar a 5.ª Sinfonia de 
Bruckner num programa que, na linha geral do reportório desta digressão, 
assume uma forte carga dramática (17/3).

No último programa, os mesmos intérpretes darão a ouvir a 2.ª Sinfonia 
de Schumann, cinco peças para orquestra de Schonberg e ainda a canção Les�Nuits�
d’été de Berlioz que irá pôr à prova o grande talento interpretativo de Gerhaher  (18/3).

A propósito dos 30 anos da criação 
desta Orquestra e de mais uma residência na 
Gulbenkian Música, falámos com o secretá-
rio-geral da GMJO, Alexander Meraviglia-
-Crivelli, que nos descreveu o espírito único 
deste projeto e o modo como, ao reunir 
jovens de diferentes países unidos por uma 
linguagem universal, pode constituir uma 
resposta aos nacionalismos e à intolerância 
que ameaçam o mundo atual.

christian gerhaher © jim rakete

ensaio da orquestra juvenil gustav mahler, 2015 ©  márcia lessa
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Na sua opinião quais foram as mais 
importantes contribuições da Orquestra 
Juvenil Gustav Mahler ao longo destes 
30 anos?

Para além de ter beneficiado milhares de 
músicos, que viveram a experiência proporcionada 
por esta Orquestra, e também o público que, um pouco 
por todo o mundo, desfrutou dos seus concertos, a 
Orquestra Juvenil Gustav Mahler (GMJO) tem vindo a 
plantar uma semente benéfica nas orquestras profis-
sionais e nas salas de concertos, com o seu entu-
siasmo, a sua dedicação e o seu carácter único. Acre-
ditamos que a experiência adquirida no projeto desta 
Orquestra criou um espírito contagiante que impede 
os músicos que por ela passaram de cairem numa 
falsa rotina. Vemos muitos ensembles, grupos de 
câmara e mesmo orquestras fundadas ou que inte-
gram músicos da Orquestra Juvenil Gustav Mahler, 
sendo os mais prestigiados a Mahler Chamber 
Orchestra, a Lucerne Festival Orchestra ou a Orches-
tra Mozart, todas elas imbuídas pelo espírito único da 
GMJO e por isso é tão gratificante para os maestros 
convidados e solistas trabalhar com esta orquestra.

Os jovens músicos que compõem esta 
Orquestra vão mudando, mas a exce-
lência mantém-se. Qual é a chave deste 
sucesso?

Acreditamos fortemente que não podemos 
fazer concessões artísticas quando realizamos as 
complexas audições anuais destinadas a encontrar os 
melhores músicos entre os cerca de 2500 candidatos 
a tocar nesta Orquestra, em toda a Europa. O mesmo 
se passa em relação à preparação dos nossos projetos 

e ao encontro de parceiros que partilhem os nossos 
valores – e é por isso que a Fundação Gulbenkian é 
um parceiro residencial tão importante para nós. 
Finalmente, destaco um permanente foco em proje-
tos artisticamente interessantes, exigentes e gratifi-
cantes, com artistas de nível mundial. Idealmente – 
isto é a nossa aspiração –, cada projeto, cada concerto, 
deve ser a experiência de uma vida para toda a gente 
envolvida: o público, os músicos e os artistas que 
colaboram com eles. 

Enquanto símbolo de uma espécie de 
nações unidas pela música pensa que 
este projeto pode trazer alguma es-
perança a um mundo ameaçado pelos 
nacionalismos, racismos e outros sinais 
de exclusão e intolerância?

Quando Claudio Abbado fundou a Orques-
tra Juvenil Gustav Mahler, em 1986, a Cortina de 
Ferro era uma realidade mas ele conseguiu trazer 
para a Orquestra músicos do Bloco de Leste, que se 
juntaram, assim, aos colegas austríacos. Abbado foi 
um verdadeiro visionário que acreditava fortemente 
no poder unificador das artes, especialmente da 
música enquanto linguagem universal por natureza 
e que ensina a ouvir, que é a chave para o entendi-
mento. No mundo de hoje existe, no mínimo, a 
mesma necessidade de ouvir e de compreensão 
mútua que há 30 anos. Um projeto como o desta 
orquestra não pode seguramente resolver todos os 
nossos problemas, mas pode tornar-nos conscientes 
do que podemos alcançar se ouvirmos e se nos ten-
tarmos compreender uns aos outros, trabalhando 
em conjunto e lutando por objetivos comuns.

“A Orquestra Juvenil Gustav Mahler 
tem vindo a plantar uma semente 
benéfica nas orquestras profissionais” 
Alexander Meraviglia-Crivelli
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“Tudo o que a minha avó fez na vida foi sen-
tar-se em frente de uma folha branca e escrever”: eis a 
conclusão a que chega Lourença Baldaque, neta de 
Agustina Bessa-Luís, depois de terminado o desafio 
de recolher e tornar acessíveis as milhares de páginas 
de textos da autora, publicados na imprensa entre 1951 
e 2007. Esta edição de textos inéditos de Agustina pela 
Fundação Gulbenkian apresenta-se na sequência da 
publicação da obra Elogio�Inacabado, em 2014.

Descrita como “um trabalho verdadeira-
mente homérico” por José António Saraiva, que 
assina o prefácio, a tarefa a que Lourença Baldaque se 
dedicou implicou dois anos de investigação, visitas às 
bibliotecas e arquivos de Lisboa, Coimbra e Porto, 
num longo e exigente processo de recolha e organiza-
ção dos textos que compõem as mais de três mil pági-
nas desta edição em três volumes. O percurso jorna-
lístico de Agustina, ao longo de 56 anos, passou por 

inúmeros jornais e revistas, tais como Diário�Popular, 
Diário�de�Notícias, Diário�do�Norte, Jornal�Novo, Jornal�de�
Letras, O�Primeiro�de�Janeiro ou O�Independente, e tocou 
em temas ainda mais variados. Entre pequenos con-
tos e ensaios literários, crónicas de viagens, textos 
históricos, observações e críticas a acontecimentos da 
atualidade, a leitura destes textos permite reconhecer 
a mesma Agustina crítica e vibrante dos romances, 
com a sua escrita “por vezes excessiva, mas sempre 
brilhante”, conforme escreve José António Saraiva no 
prefácio do livro.

À pergunta “de que modo Agustina se diri-
giu aos seus leitores na imprensa durante tantos 
anos?”, um dos pontos de partida deste trabalho, Lou-
rença Baldaque conclui que “desde logo não deixa de 
ser comovente a perceção de que Agustina ganha os 
seus leitores através de uma escrita que é visceral e 
imprescindível da sua rotina”. Por outro lado, os textos 

mónica baldaque, lourença baldaque e guilherme d’oliveira martins durante a apresentação da obra em lisboa  
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não fogem à mesma esfera de pensamento e discussão 
que sempre contornou o trabalho da autora: o seu 
apurado sentido crítico e a sua visão humanista, a 
tenacidade e a firmeza que marcavam a sua personali-
dade e vida interior transparecem também nesta 
faceta pública. “A título de curiosidade”, partilha a 
neta, “lembro-me de a ouvir dizer: ‘porque sim não é 
uma resposta’, como que um aforismo para estimular 
o raciocínio, uma característica da sua natureza de 
questionadora inquieta e curiosa.”

A leitura destes textos, que abrangem mais 
de cinco décadas de publicações na imprensa, permite 
verificar que Agustina se tornou uma observadora 
participante e crítica do meio cultural nacional, o que 
permitirá também compreender melhor, por um lado, 
o desconforto causado pelos seus textos e, por outro, a 
admiração face à sua personalidade literária. A sua 
escrita livre e desafiante, aliada ao seu carácter com-
bativo e potenciador de conflitos e antipatias, nunca 
recuou. É clara a preferência pelos textos de ficção e 
pelos temas literários, onde podia dar largas à sua 
imaginação e onde se destacava a sua profunda erudi-
ção e cultura literária. Por outro lado, o desinteresse 
por tudo o que é fútil e efémero, a sua posição conser-
vadora e antifeminista e a sua relação de proximidade 
com o Norte, particularmente com a cidade do Porto, 
são também aspetos notórios neste conjunto de arti-
gos. Numa nota que acompanha o artigo “Depoi-
mento: Os Escritores Falam do que Escrevem”, publi-
cado no Diário�de�Notícias em 1967, pode ler-se: 
“Agustina Bessa Luís nunca, nunca, nunca pactuará 
com o que é banal, com o que é vulgar. É uma escri-
tora de dotes excecionais, duma independência total 
[…], portanto duma originalidade incontestável.”

Para quem já está familiarizado com a escrita 
de Agustina, a leitura destes textos e artigos jornalísti-
cos não constituirá um choque. Será, no entanto, uma 
forma de conhecer melhor Agustina Bessa-Luís em 
muitos aspetos relacionados com o seu modo de estar 
na vida e no ofício, na ficção e na realidade.

O livro foi apresentado na Fundação Gul-
benkian no dia 6 de fevereiro e na Fundação de Ser-
ralves no dia 10, por Lourença Baldaque, José António 
Saraiva, Guilherme d’Oliveira Martins e Mónica Bal-
daque, filha de Agustina Bessa-Luís.

Está à venda em várias livrarias, e também 
na Fundação Gulbenkian. 
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As�criaturas�marinhas�
imaginadas�pelos�alunos�da�
Escola�Secundária�Seomara�
da�Costa�Primo�(Amadora)�
ganharam�vida�no�final�de�
janeiro,�durante�a�
apresentação�das�Aulas�
Públicas�do�projeto�10x10.�
Fruto�de�uma�colaboração�
de�vários�meses�entre�alunos,�
um�artista�visual�e�dois�
professores,�de�Biologia�e�
Educação�Física,�nasceu�
Ser do Mar.�Uma�experiência�
educativa�significativa,�
testemunhada�“pela�forma�
orgânica�como�usaram�os�seus�
corpos,�simulando�as�
dinâmicas�dos�seres�marinhos�
e,�simultaneamente,�
mergulhando�numa�
investigação�iniciada�a�partir�
do�estudo�de�peixes�reais�e�que�
os�levou�à�criação�de�peixes�
imaginários”,�dizem�os�
envolvidos�no�projeto.

Fotografia de Filipe Ferreira
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