
 Manifesto da Plataforma Arte e Cultura de Odemira 

  

  

"A cultura é uma necessidade imprescindível de toda uma vida, é uma dimensão constitutiva              

da existência humana, como as mãos são um atributo do homem." 

José Ortega y Gasset 

  

  

A Plataforma Arte e Cultura de Odemira é uma ação independente, que partiu da              

iniciativa conjunta de membros da sociedade civil. O seu objetivo primordial é o de dar               

visibilidade às reivindicações que têm vindo a ser feitas por diversas estruturas formais e              

informais do setor da cultura. Esta Plataforma junta-se assim a todos os movimentos que              

exigem medidas por parte do Estado e uma estratégia a curto, médio e longo prazo para a                 

cultura. 

Nós, que trabalhamos na cultura de norte a sul do país, que trabalhamos para assegurar o                

acesso de todas as pessoas à cultura e à arte, que trabalhamos diariamente para cumprir um                

direito constitucional, que contribuímos para o desenvolvimento da personalidade, do sentido           

crítico, da promoção do pensamento, das liberdades individuais e coletivas, que contribuímos            

para o progresso intelectual e social, que promovemos e protegemos o património material e              

imaterial que nos define como sociedade - continuamos em luta pelo futuro da Cultura em               

Portugal. 

  

Tempos Extraordinários exigem Medidas Extraordinárias 

  

Conscientes da profunda crise que se abateu sobre as estruturas e criadores locais, agravando              

em muito a precária situação da sua existência, acreditamos que são necessárias respostas             



urgentes e concretas, que permitam alcançar compromissos e lançar projetos que garantam a             

existência de condições de vida dignas a quem faz da criação cultural o seu modo de vida. 

  

É tempo de aprofundar a luta por uma fatia do Orçamento de Estado para a Cultura que                 

cumpra os desígnios constitucionais e pela sua distribuição tendo em conta os princípios da              

coesão territorial, discriminando positivamente os territórios mais afastados dos centros de           

poder e com menos recursos de captação de investimento para o setor cultural. 

  

Protestamos porque estamos praticamente há um ano com a atividade profundamente           

condicionada pela pandemia, o que evidenciou as brutais consequências de toda uma vida de              

precariedade laboral, de falta de direitos e de proteção social, que nos conduzem, sem              

alternativa, à carência económica e a situações de endividamento. Precisamos de uma            

resposta que vá para além dos sucessivos estados de emergência e confinamento, e que              

responda até ao fim de todas as limitações à atividade provocadas pela pandemia. 

  

Vivemos todos os dias e não podemos adiar as contas de cada mês. 

  

Defendemos a criação de um Fundo de Apoio Social de Emergência para trabalhadores             

residentes no concelho (para quem vive exclusivamente da atividade artística e esteja, por             

esse motivo sem rendimentos ou com subsídios de sobrevivência), de natureza não            

concorrencial, sem contrapartidas em termos de apresentações e espetáculos, simplificado e           

não burocrático, enquanto medida pontual e extraordinária para acudir a uma situação de             

grande gravidade, como a que é vivida por aqueles que perderam os seus rendimentos.  

 

Queremos dar voz às presentes necessidades dos nossos membros em virtude da suspensão             

das Atividades Culturais em todo o país; estabelecer um diálogo com a Autarquia e outros               

agentes locais com vista a estreitar a comunicação entre os diversos Agentes Culturais e a               

identificação de situações com carácter de urgência; criar uma plataforma de discussão e             



intervenção nas Políticas Culturais Locais que sirva para a dinamização construída do seu             

tecido cultural. 

Exigimos que seja melhorada e cumprida a legislação sobre reagendamentos e cancelamentos            

por parte das entidades públicas e instituições culturais com financiamento público; um            

compromisso para que paguem a 100% todas as atividades de todas as áreas profissionais da               

cultura, sejam elas preparatórias, formativas, de mediação, com ou sem apresentação pública,            

canceladas ou adiadas. O adiamento das atividades com pagamento posterior não é solução.             

Vivemos todos os dias e não podemos adiar as contas de cada mês. 

  

Manifestamos o interesse em criar coletivamente objetos artísticos que se podem           

traduzir em espetáculos/performances multidisciplinares. 

  

Apoiamos a organização (ou financiamento para a organização) de um festival virtual com os              

artistas do concelho de Odemira, num novo formato artístico de emissões semanais, em             

streaming e nas rádios locais, haverá teatro, circo, música, performance, poesia e artes visuais              

até não ser possível apresentações públicas. 

Festival no Verão (cumprindo sempre as normas da DGS) organizado pela Plataforma Arte e              

Cultura de Odemira e financiado e apoiado pelo município com contratação de Artistas             

locais.  

Solicitamos a renovação do Animar o Verão com investimento em todas as freguesias e              

agentes locais.  

Somos favoráveis à contratação preferencial, por parte do Município de profissionais e            

estruturas do concelho durante o período de um ano. 

 

É urgente salvaguardar o presente para assegurar o futuro da Cultura em Portugal.  

Porque ninguém pode ficar de fora. 

 


