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Tomada de posição

Pela democratização da cultura e o acesso de todos à fruição e criação cultural 

A  nova  fase  da  vida  política  nacional  demonstrou  que  o  País  não  estava,  nem  está,

condenado ao declínio, ao empobrecimento ou à dependência externa. Desmentiu a tese,

posta em prática ao longo de mais de quatro décadas, que era com a liquidação de direitos e

o empobrecimento da população que o país tinha futuro. Provou que, ao contrário, é pela

elevação das condições de vida que se assegura o desenvolvimento da sociedade, onde

também se destaca o direito à cultura como condição essencial desse desenvolvimento.

Na  última  legislatura  com  a  nova  correlação  de  forças  na  Assembleia  da  República

assegurou-se a gratuitidade do acesso aos museus aos domingos e feriados e retomaram-

se programas para a sua valorização, reforçou-se o apoio às artes e à criação artística,

inscreveu-se a valorização e apoio  à Cinemateca Portuguesa e ao Arquivo Nacional  de

Imagem em Movimento, reduziu-se o IVA dos espetáculos e dos instrumentos musicais, e

procedeu-se à criação do Museu Nacional da Resistência e Liberdade, cuja instalação está

em curso.

Apesar destes importantes avanços, os longos anos de política de desinvestimento praticada

pelos sucessivos governos, realçam a insuficiência destas medidas e a necessidade de se ir

mais longe na valorização do direito à cultura.

A  Cultura  é  um  pilar  da  democracia.  Exige  uma  política  de  forte  responsabilidade  e

capacidade de ação pública. Requer o estabelecimento de pelo menos 1% do Orçamento do

Estado para a Cultura para garantir a estruturação de uma Serviço Público de Cultura.
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O Serviço Público de Cultura é a garantia do acesso de todos, em todo o território nacional,

à  experiência  da  criação  e  da  fruição  cultural  e  artística,  com  especial  enfoque  na

componente de acesso às formas, meios e instrumentos de criação.

No plano local a Câmara Municipal do Seixal desde a revolução de Abril que investe na

cultura e na sua fruição por todos, considerando que a sua valorização, através das artes, da

leitura pública e do património coletivo, são pilares fundamentais para o fortalecimento do

sentimento  de  pertença  à  comunidade,  contribuindo  de  forma  inequívoca  para  o

desenvolvimento integral  do indivíduo,  promovendo o espírito  crítico e a participação na

sociedade.

Nesse sentido a Autarquia tem assumido nas suas Grandes Opções do Plano e Orçamento

o  desenvolvimento  participado  de  uma  estratégia  de  intervenção  cultural  assente  na

democratização do acesso à criação e fruição das artes e cultura e na participação dos

agentes locais na programação da oferta cultural do Município, na preservação e valorização

do património material e imaterial do Concelho, no desenvolvimento da rede municipal de

equipamentos  culturais  e  na consolidação  e ampliação da oferta cultural,  bem como no

acolhimento e apoio a eventos de âmbito nacional e internacional que garantem qualidade e

diversidade da oferta.

São disso exemplo iniciativas já com tradição e visibilidade consolidada como o Festival

Internacional Seixal Jazz, o Festival de Teatro ou a Mostra Cultural Associativa e o Drive In

Arte, mas também novas iniciativas como o Festival de Street Art, o Festival do Maio, o Fado

Food Fast ou o Concurso Internacional de Guitarra que terá a sua primeira edição em janeiro

do próximo ano, bem como a programação regular do Auditório do Fórum Cultural do Seixal

e do Cinema São Vicente por onde, todos os anos, passam nomes de referência da música

e do teatro nacional e internacional. Mas também as centenas de iniciativas do movimento

associativo popular cultural, apoiadas pela Câmara Municipal.
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Em paralelo tem a Câmara Municipal do Seixal vindo a desenvolver uma linha de apoio para

obras de construção e requalificação dos equipamentos culturais das instituições sem fins

lucrativos do Concelho que se dedicam à atividade cultural nas suas diversas vertentes e,

por outro lado, apostado numa estratégia de criação de novos espaços públicos de fruição

cultural  como  a  oficina  coletiva  Armazém  56-ArteSx;  o  início  da  construção  do  Centro

Internacional  de  Medalha  Contemporânea;  a  construção  de  um Centro  de  Interpretação

Patrimonial e Ambiental no Parque Urbano de Miratejo; o lançamento do concurso para a

construção do Centro  Cultural  de Amora;  o  desenvolvimento  da  componente  oficinal  da

Oficina  de  Artes  Manuel  Cargaleiro;  a  centralização  do  acervo  cultural  e  patrimonial  do

Município do Seixal nas antigas instalações da Mundet; a requalificação do Fórum Cultural

do Seixal e a conservação do património dos vários núcleos do Ecomuseu Municipal, bem

como das Embarcações Tradicionais;

Reflexo  desta  dinâmica  foi,  por  exemplo,  o  reconhecimento  da  SPA com a atribuição à

Câmara Municipal do Seixal do Prémio “Melhor Programação Cultural Autárquica 2017”.

Assim, a Câmara Municipal do Seixal, reunida a 7 de novembro:

1. Reforça  a  necessidade  de  financiamento  adequado  às  exigências  da  atividade

cultural e consistente com o papel da cultura na sociedade em  pelo menos 1% do

Orçamento do Estado; 

2. Afirmar a necessidade de se reverter as políticas instaladas de economia na cultura, a

invisibilidade e a enorme precariedade de quem trabalha e vive da cultura, dando mais

apoio às artes;

3. Reitera  a  sua  mais  profunda  solidariedade  na  defesa  da  cultura  enquanto  direito

constitucional de Abril  e na dignificação da atividade cultural do município, das suas

estruturas  e  projetos,  bem  como  na  valorização  dos  que  nela  trabalham,
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comprometendo-se  a  prosseguir  o  investimento  em equipamentos  e  projetos  que

representam, nas GOP para 2020, cerca de 4% do orçamento da Câmara Municipal;

4. Exorta o Governo no sentido da promoção de uma nova e verdadeira política cultural

nacional,  assente  num  esforço  determinado  de  democratização  da  cultura  e  de

construção de um verdadeiro serviço público de cultura, no estrito cumprimento da

Constituição da República Portuguesa.

Seixal, 7 de novembro de 2019

O Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Joaquim Cesário Cardador dos Santos
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