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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 44. A\. }.o

P'''

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda promoveu, em Guimarães e na passada sexta-feira, uma

sessão pública sobre a Capital Europeia da Cultura (CEC) com a participação de diversos agentes

culturais locais. O Bloco de Esquerda está empenhado no sucesso da CEC Guimarães 2012 e tem

acompanhado com atenção todo o processo, desde logo na exigência de investimento público central

adequado e atempado. Não deixamos, contudo, de denunciar os atropelos ao interesse público que a

opção pela constituição de uma fundação para a gestão deste importante projecto, modelo que não só

tem falhas graves - e que sempre denunciámos - de transparência da gestão, como coloca importantes

recursos públicos refém de lógicas privadas, tantas vezes conflituantes com o interesse público que é

suposto prosseguir. Sobre estas questões interviemos já diversas vezes, tanto na Assembleia da

República como na Assembleia Municipal, e com resultados concretos (como a divulgação e redução da

remuneração do conselho de administração e mesmo a introdução de limitações salariais na fundação

Côa Parque, entretanto criada) que reforçam a justeza das nossas críticas e reivindicações.

Na sessão pública promovida pelo Bloco de Esquerda os diversos agentes culturais presentes

expressaram novas e justas preocupações que exigem resposta. A CEC tem estado fechada sobre si

mesma e há o receio que à grande expectativa da população, se possa seguir a frustração; a Fundação

Cidade Guimarães não responde a qualquer solicitação da população de Guimarães e a sua actividade

está concentrada numa pequena parte do concelho. Afigura-se-nos incompreensível que as mais de 60

freguesias rurais do concelho de Guimarães não tenham qualquer contacto com a CEC, que às

associações culturais locais esteja apenas reservado o papel de figurantes da CECe não tenham sido

convidadas a ser protagonistas também da construção de Guimarães 2012 e que não exista sequer

resposta a cidadãos que se dirigem à Fundação oferecendo a sua colaboração como voluntários da CEC.

As recentes declarações da Presidente do Conselho de Administração da Fundação Guimarães 2012,

reconhecendo falhas de comunicação, são insuficientes e tardias. Chegam após denúncia de divórcio
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entre ,a CECe a população de Guimarães por personalidades como o ex-Presidente da República Jorge

Sampaio e uma importante reunião de denúncia pública das associações locais, o que indica que a

Fundação não tinha ainda qualquer noção do impacto da sua acção, e não é apenas com uma declaração

que se resolvem os problemas. É necessária acção, é urgente uma outra forma de ligação da CECao
Concelho de Guimarães.

o ,,~,turo depois da CEC é a outra grande preocupação dos agentes culturais de Guimarães. A
~ - ~. ,

Ji';iportância que está a ser dada aos equipamentos em detrimento dos conteúdos e das pessoas, leva a

pensar que existe o risco muito concreto de no futuro a cidade ficar com equipamentos que não

consegue sustentar e que podem vir a fragilizar as estruturas locais. Por todo o país se têm construído

equipamentos culturais sem acompanhamento devido de programas para a sua sustentabilidade e que

depois se constituem como verdadeiros elefantes brancos, que sugam recursos locais e nacionais e

secam as fontes de financiamentos dos agentes culturais. É imperioso impedir que tal aconteça e

garantir que 2012 projectará -e não afundará -a dinâmica cultural de Guimarães.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do

Bloco de Esquerda dirige ao Governo, através do Ministério da Cultura as seguintes questões:

1. Que mecanismos de ligação da CECaos agentes culturais locais estão a ser implementados?

2. Que mecanismos de ligação da CECàs freguesias rurais de Guimarães estão a ser implementados?

3. Tendo em conta que neste momento é mais fácil viajar do Porto para o centro de Guimarães do

que aceder das suas freguesias rurais às freguesias urbanas, que mecanismos de criação de

mobilidade dentro do concelho estão a ser implementados que permitam o acesso de toda a

população aos equipamentos onde está a CECestá a concentrar o investimento?

4. Quando terão resposta os cidadãos e instituições que se dirigem à Fundação, apresentando

propostas ou oferecendo-se como voluntários?

5. Que ,estudos de sustentabilidade foram feitos, relativamente aos equipamentos e projectos que

estão a ser construídos para a CEC?

6. Quandoserão esses estudos públicos?

Palácio de São Bento, 19 de Abril de 2011.

A Deputada e o Deputado,

Catarina Martins Pedro Soares


