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Sobre o equívoco de umas tantas ideias que têm sido veiculadas: 
 
1 
ONDE SE DIZ QUE NÃO EXISTE UMA POLÍTICA CULTURAL, EXISTE UMA POLÍTICA 
CULTURAL 
Consiste na transferência apressada do financiamento às artes para entidades 
regionais, autárquicas e/ou privadas. 
O objectivo é claro: pôr fim ao financiamento directo da criação artística por parte do 
Estado. 
 
O que não existe em Portugal é a infra-estrutura económica e cultural que possa 
suportar tal ideia. 
 
Esta política, a ser implementada, vai potenciar o fim da actividade de criação artística 
continuada que se propõe regular e a extinção de muitas entidades de importância 
fundamental, após anos de investimento pessoal e público. 
 
Se o Estado, ainda assim, quer implementar este sistema com o qual por princípio, 
afirmamos desde já, não concordamos, tem de criar essa mesma infra-estrutura 
investindo não só na cultura, mas sobretudo na educação para a cultura e para a arte. 
 
2  
ONDE SE PRETENDE FAZER CRER QUE OS NÃO-ELEGÍVEIS NÃO EXISTEM, OS NÃO-
ELEGÍVEIS EXISTEM  
Na área de Teatro são 8 entidades: Cão Solteiro, Casa Conveniente, TEP, Emsemble, 
FIMP, Espaço das Aguncheiras, Teatro Maizum, Mãozorra 
 
Finge-se que estas companhias não existem. 
Avança-se com o argumento de que é inevitável que num concurso haja entidades 
bem classificadas e outras mal classificadas. 
 
Mas não-elegível quer dizer: uma candidatura avaliada globalmente como excelente, 
pode ser eliminada por um único dos 5 critérios de avaliação existentes. 
 
Estes critérios que em concursos anteriores eram ponderados, foram agora 
considerados individualmente, bastando portanto um único valor abaixo de 12 pontos 
para inviabilizar a candidatura. 
 



A estratégia de limpeza aqui aplicada é óbvia – a qualidade das candidaturas é de 
menor importância, quando é necessário a todo o custo eliminar candidatos. 
Todas as companhias consideradas não-elegíveis, aqui referidas, obtiveram uma 
pontuação inferior a 12 pontos num critério específico: gestão. 
Este é o concurso de Apoio Às Artes ou de Apoio À Gestão Das Artes? 
Pode a gestão de projectos diversos na sua natureza e objectivos, ser normalizada e 
reduzida a uma abordagem mercantilista sem inviabilizar os próprios projectos? 
 
3  
UM FALSO DIÁLOGO  
É falso que tenha existido uma consulta efectiva às entidades directamente implicadas 
na actividade de criação e produção artística. 
Fizeram-se algumas reuniões abertas, e foi colocado, via e-mail, um conjunto de 
perguntas generalistas e descontextualizadas. 
Esperou-se um ano, apesar da promessa de abertura atempada de concurso e, o que 
se verificou foi uma discrepância gritante entre o Decreto-Lei (103/2017, 24 Agosto) 
(portaria 301/ 2017, 16 Out), o Regulamento do concurso (só conhecido na abertura a 
25 Out) e a aplicação, aliás discricionária, desse regulamento pelo Júri e pela DGArtes. 
 
Quando nos perguntam porque é que não contestámos as presentes regras antes da 
abertura do concurso, a resposta é: porque não as conhecíamos. 
E também: porque não existem, na prática, alternativas de financiamento que nos 
permitam planificar trabalho em continuidade. 
 
4  
SOBRE O CONCURSO 
A SEC, através da DGArtes e em nome da simplificação e da alegada transparência de 
aplicação das regras concursais, tornou afinal mais complexo e, no limite, absurdo, o 
processo de candidatura, através de um extenso conjunto de irregularidades graves, 
por exemplo: 
 

 ALTERAÇÕES DO REGULAMENTO NO DECORRER DO CONCURSO  
 
a)Verifica-se na leitura das candidaturas que todas as que apresentam um valor 
superior a 73,1% de dependência da DGArtes, foram consideradas não-
elegíveis. 
Ora, um critério de exclusão, não pode ser criado A posteriori. 
 
b)Actualizações, sem aviso prévio, do Manual do Candidato. 
Foram aliás necessárias tutoriais, via youtube, de preenchimento do 
formulário, tal a sua complexidade – tendo como consequência última o 
adiamento do prazo de entrega de candidaturas. 
 
Note-se ainda que a formação definitiva da comissão de apreciação foi sujeita a 
várias alterações no decorrer do prazo de candidatura e só foi conhecida à data 
de saída dos resultados. 

 



 DESIGUALDADE DE APLICAÇÃO DO REGULAMENTO 
 
É o caso das cartas de parceria redigidas pela direcção do Teatro Nacional 
S.João, em que a mesma carta ora é válida ora inválida conforme a candidatura 
em que está inserida. 
O Estado duvida da capacidade do próprio Estado cumprir compromissos? 
Está no entanto bem explícito no regulamento que as cartas de parceria têm 
sempre carácter abonatório, já que para os últimos três anos de trabalho nem 
sequer são obrigatórias. 
 

  DIFICULDADE DE ACESSO À DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À CONTESTAÇÃO 
DOS RESULTADOS. 

 
Tendo recusado, quando solicitada, a entrega da documentação relativa ao 
concurso e necessária para a elaboração do recurso, a DGArtes disponibilizou 3 
computadores, em horário de expediente, para todas as entidades de Lisboa e 
Vale do Tejo. 
 

 A DGARTES IGNORA OSTENSIVAMENTE AS QUESTÕES COLOCADAS EM 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, limitando-se a reiterar a primeira apreciação das 
candidaturas, mesmo quando esta incorre em erros, contradições ou omissões 
graves. 
 
Perguntamos pois:  
Quem é que é responsável por esta situação, quem é que vai solucioná-la e 
como?  
 
Que faremos quando tudo arde?  
 
 
 
 
 
 
 
A companhia de Teatro Cão Solteiro entregou ao Ministro da Cultura, Luis Filipe de 
Castro Mendes, o seu recurso hierárquico e procederá em breve à apresentação de 
uma queixa à Provedora de Justiça. 

  
 


