Acesso Cultura
2013-2016:

O que
mudou?

Missão: melhorar as
condições de acesso –
físico, social, intelectual
– aos espaços culturais
e à oferta cultural.

Dália Paulo
Presidente

António Machado

O “caminho faz-se caminhando”, como refere o poeta;
os três anos de trabalho da
Acesso Cultura foram realizados com esse sentido de
construção e de respeito pela
experiência de 10 anos do
GAM–Grupo para a Acessibilidade nos Museus; como de
entrega e de necessidade de
incentivar, inquietar e inspirar
cada vez mais – profissionais
e públicos – para trabalhar a
acessibilidade de forma integrada na gestão e/ou fruição
dos equipamentos culturais.
A Acesso Cultura acredita
que as mudanças não se fazem
(apenas) por decreto, mas
criando envolvimento e exigência, através de uma acção diária
para tornar a acessibilidade
mainstream. É esse trabalho,
assim como as pessoas e as
instituições que lhe têm dado
forma, que aqui se mostra,
para que possamos ir contagiando e aprofundando o pensamento, de forma a construir
um corpus teórico de conhecimento. Grata a todos os que
têm permitido concretizar
o caminho para uma sociedade mais inclusiva e, consequentemente, mais feliz!

Fotografia: Mike Santos

“Caminhante, no hay caminho
Se hace caminho al andar.”

A Acesso Cultura
2013-2016
Direcção (Maio 2013 – Out 2014) Fátima Alves, Presidente;
Margarida Camacho, Vice-Presidente; Ana Isabel Apolinário,
Secretária; André Coelho, Tesoureiro; Ana Leitão, Vogal
Direcção (Out 2014 – final do mandato) Fernando Pêra, Presidente
(até 31.1.2016); Inês Rodrigues, Vice-Presidente; Ana Braga,
Secretária; André Coelho, Tesoureiro; Inês Fialho Brandão,
Vogal (até 31.1.2016) Conselho Fiscal Mafalda Freitas, Presidente;
Carla Costa, Secretária; Teresa Tomás Marques, Relatora
Mesa da Assembleia-Geral José Picas do Vale, Presidente;
Patrícia Roque Martins, Vice-Presidente; Marta Ornelas, Secretária

2016–2018
Direcção Dália Paulo, Presidente; Inês Rodrigues, Vice-Presidente;
Ana Braga, Secretária; Cláudia Almeida, Tesoureiro;
Leonel Alegre, Vogal Conselho Fiscal André Coelho, Presidente;
Mafalda Freitas, Secretária; Teresa Tomás Marques, Relatora
Mesa da Assembleia-Geral Rui Catarino, Presidente; Cecília
Folgado, Vice-Presidente; Rita Pires dos Santos, Secretária

17

sócios
fundadores

121

sócios no
final de 2016
105 individuais +
16 institucionais

Trabalho pro bono Maria Vlachou, Direcção Executiva;
Mafalda Sebastião, Consultoria Jurídica;
Rui Belo, Design Gráfico; Teresa Barroso, Contabilidade

Maria Vlachou
Directora Executiva

Fotografia: Mike Santos

Quisemos criar uma associação, de pessoas e para as
pessoas. Quisemos que esta
associação pudesse construir
pontes de acesso e criar espaços de encontro, que todos
pensamos muito necessários.
À volta desta vontade, juntam-se cada vez mais pessoas,
que se envolvem connosco
de formas muito diferentes:
associados, voluntários,
parceiros, formandos, pessoas
interessadas no que fazemos
e que nos acompanham,
presencial e virtualmente.
Esta família está a crescer,
as suas capacidades também.
Este é um projecto que nos
permite sermos o melhor
que podemos. E que nos
dá a possibilidade de dar,
de receber, de partilhar,
de inspirar, de questionar,
de desafiar, de insistir. Este é,
por isso, um projecto feliz!

Fotografia: Luís Filipe Santiago

Cursos

“Algumas sessões foram um verdadeiro mind-blowing e eu gosto
quando me dão algo novo para pensar ou me possibilitam ver
as mesmas coisas com outros olhos. Abre um mundo de
possibilidades infinitas!” Rita Pires dos Santos, 2015
Formadores: ACAPO / Peter Colwell (coord.); Ana Lúcia Figueiredo; Ana Pinheiro; Ana Rita Canavarro;
Anaísa Raquel; André Alves; Associação Portuguesa de Surdos; Catarina Medina; Clara Mineiro; Fátima
Alves; Filipe Trigo; Fundação LIGA / Maria José Lorena; Inês Oliveira; Joana Cottim; Joana Macedo;
Josélia Neves; Lia Ferreira; Lígia Lopes; Mafalda Sebastião; Manuela Fernandes; Maria Vlachou;
Norberto Sousa; Nuno Sousa e Silva; Patrícia Roque Martins; Paula Azevedo; Paulo Prata Ramos;
Pedro Homem Gouveia; Peter Colwell; Renato Bispo; Rita Tomás; Susana Tavares; Teresa Nobre

Acessibilidade:
uma visão integrada
Atendimento
a pessoas com
necessidades especiais
Comunicação acessível:
design de comunicação
e linguagem simples
Design inclusivo
Direito de autor
e domínio público
Introdução às técnicas
de audiodescrição
Marketing digital
Planos de emergência e
deslocação de pessoas com
necessidades especiais
Serviços educativos:
pontes de acesso
Websites e documentos
digitais acessíveis

“Confesso o bem que esta formação me
fez. Óptimos formadores, participações
de colegas muito interessantes, mas mais
que tudo, e no geral, foi constatar o quão
distante estava das diferentes realidades
e o quanto tudo mexeu comigo. Quase
numa missão sinto necessidade de passar
a palavra e sensibilizar outros colegas
e parceiros de trabalho.” 2014
“Esta formação foi uma surpresa muito
agradável sob todos os pontos de vista.
Sou uma pessoa diferente e muito mais
atenta aos aspectos focados e tudo farei
para adaptar o mais possível à nossa
realidade.” 2014
“Sinto que aprendi bastante e que vim
com a bagagem bem mais cheia!” 2016

Cidades
Bragança, Condeixa-a-Nova, Lisboa,
Loulé, Montemor-o-Novo, Porto

Formandos

1179

Fotografia: Mike Santos

Conferência anual

“Foi muito inspirador e vai sem dúvida ajudar-me a ‘abrir’ o
pensamento para novas formas de comunicação com o nosso
público. E é tão bom receber estes estímulos que nos renovam
a vontade de irmos fazendo mais e cada vez melhor! Parabéns
e obrigado pelo entusiasmo e alegria!” Paula Leandro, 2016

2013
14.10

Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisboa
Cultura nas redes: redes
sociais, novos acessos
à oferta cultural

2014
13.10

Museu do Banco
de Portugal, Lisboa
Arquitectura: a abrir
ou a fechar portas?

2015
12.10

Museu do Oriente, Lisboa
Meu, teu, nosso: modelos
de projectos participativos

2016

“Um incentivo, um apelo para a continuação
da coragem de falar, de trabalhar e de criar
consciência.” 2014
“Muito obrigada pela partilha de informação, pelo entusiasmo contagiante e pelas
oportunidades para debates aprofundados
sobre questões que foram trazidas dos ‘bastidores intelectuais’ para a luz do debate.” 2015
“Sobretudo, fez-nos trazer para ‘casa’ um
espírito de inquietação e de reflexão sobre
como estamos a comunicar nos nossos museus...” 2016
“Continuem neste vosso percurso porque
têm chamadao a atenção para as questões
da acessibilidade e ajudam a que, aos
poucos, a realidade vá mudando.” 2016

17.10

Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisboa
O quê? E então?
Relevância dos conteúdos
e acessibilidade da
linguagem

Participantes

438

Semana Acesso Cultura
No mês de Junho de cada ano, e por ocasião do seu aniversário, a
Acesso Cultura procura envolver as entidades culturais e o público
numa reflexão em torno do que é acessibilidade e criar uma maior
consciência em relação à missão e objectivos da associação.

Fotografia: Júlio Silva Castro

Grupo Dançando com a Diferença

Prémio Acesso Cultura
Com este prémio, a Acesso Cultura
pretende distinguir, divulgar e promover
entidades e projectos que se diferenciam
pelo desenvolvimento de políticas
exemplares e de boas práticas na promoção
da melhoria das condições de acesso aos
espaços culturais e à oferta cultural, em
Portugal. Pretende ainda criar exigência
junto dos públicos, com vista à melhoria da
acessibilidade, assumida como um todo.

Vencedores

2014
34 candidaturas
Museu da Comunidade
Concelhia da Batalha

2015
37 candidaturas
Acessibilidade Física
Parques de Sintra
Monte de Lua
Acessibilidade Social
Museu Carlos Machado pelo
projecto “Museu Móvel”
Acessibilidade Intelectual
Associação Vo’Arte

2016
38 candidaturas
Menções honrosas
2014 Teatro Crinabel; Teatro Nacional D. Maria II
2015 Museu Nacional Machado de Castro pelo projecto
“EU no MusEU” 2016 D´Orfeu Associação Cultural pelo projecto
opÁ! – Orquestra de Percussão de Águeda; Fundação Serralves
e Associação Laredo pelo projecto Serralves em Língua Gestual
Portuguesa; Há Festa no Campo-Aldeias Artísticas; Museu
de Leiria; Orquestra de Câmara Portuguesa pelo projecto
Notas de Contacto-OCP Solidária; Parques de Sintra Monte
de Lua pelo rojecto Aplicação Talking Heritage 3.0

Acessibilidade Integrada
(física, social, intelectual)
Parque Biológico
da Serra da Lousã
Acessibilidade Física
Grupo Dançando
com a Diferença
Acessibilidade Social (ex-aequo)
Comédias do Minho
Sociedade Artística de Pousos

Paulo Jorge Frazão Batista dos Santos
Presidente da Câmara Municipal da Batalha
“Quando o Museu da Comunidade Concelhia da Batalha recebeu o
Prémio Acesso Cultura, o sentimento entre a equipa, ali presente,
era comum: valeu a pena! Era a primeira edição da atribuição dos
prémios de uma associação que ousou juntar as palavras ‘acesso’ e
‘cultura’. Valeu a pena juntar autarquia, especialistas e instituições
que trabalham com a deficiência. Valeu a pena reunir objectos para
tocar, criar um espaço ‘cão guia’, reposicionar placas em braille, retirar campânulas de vidro, inclinar legendas... Valeu a pena discutir, ouvir e melhorar. Vale a pena ter um museu que se procura por
especialistas e estudantes interessados no futuro da acessibilidade.
Valem a pena os sorrisos de quem nos visitou e quem viveu experiências personalizadas. Tudo isto vale a pena porque no MCCB
se presta um serviço público, onde a cultura se oferece a todos.”
Maria Emanuel Albergaria
–Museu Carlos Machado, Projecto Museu Móvel
“O Prémio Acesso Cultura foi para a equipa do Museu Móvel um
estímulo importante. Não só ajudou a divulgar o nosso trabalho,
mas foi um reforço muito positivo, especialmente porque nos
encontramos numa ilha e um imenso mar nos separa do contacto
directo com equipas que desenvolvem projectos análogos. Oito
anos depois do início do projecto, temos a convicção que o Museu
Móvel já sensibilizou muitas pessoas para as grandes questões do
seu/nosso Património. E como se trata de “cultivar”, semeamos
e colhemos os frutos da nossa acção!”
João Pedro Vaz
Comédias do Minho
“As Comédias do Minho respiram acessibilidade desde que foram criadas e este prémio veio confirmar isso e colocar, mais uma
vez, o Vale do Minho no mapa das novas centralidades culturais.
Vencer a ideia de periferia e os determinismos geográficos, sociais
e económicos do projecto mais a Norte de Portugal tem sido uma
luta constante por aqui e o reconhecimento da Acesso Cultura veio
reforçar a convicção dentro dos promotores e parceiros locais de
que não é uma luta perdida.”

Henrique Amoedo
Dançando com a Diferença
“A cada novo aluno que chega,
a cada novo intérprete que
passa a fazer parte do nosso
repertório de coreografias,
a cada espectáculo que realizamos, seja em que país for,
temos que pensar e repensar
o nosso fazer artístico.
Queremos que a nossa
Dança Inclusiva nos leve ao
respeito pela diversidade,
também em contextos cénicos.
Foi uma enorme honra receber o Prémio Acesso Cultura.
Vimos reconhecido pelos
nossos pares todo o trabalho
de consciencialização que
também fazemos para dentro
do próprio tecido artístico,
junto de artistas, produtores e
programadores, entre outros,
para uma estética, ainda um
pouco diferente daquela aceite
e estabelecida, mas verdadeira, real e com muito para
nos dar.”

e ainda…
Portas Abertas
Uma iniciativa que conta com muitos
parceiros em todo o país e que pretende
dar a conhecer ao público os bastidores
das entidades culturais: quem lá trabalha
e o que faz?
Parceiros
“Gostámos muito deste convite da Acesso Cultura e aderimos logo;
estamos a partir de agora a pensar repetir de três em três meses.
A experiência foi positiva e os participantes partiram satisfeitos
e sobretudo surpreendidos com a dimensão e diversidade dos
espaços não visitáveis, a quantidade e multiplicidade do trabalho
realizado.”

Público
“Muito obrigada por nos terem recebido maravilhosamente e
pela oportunidade de conhecer os bastidores do Teatro Camões,
assistir a uma parte dos ensaios de ‘Giselle’ da Companhia Nacional de Bailado e da Orquestra de Câmara de Lisboa. Foi deliciosamente prazeroso ouvir falar de bailado e do Teatro Camões por
duas pessoas que amam profundamente [aquilo] de que falam –
o Bailado. E que acrescentam uma riqueza humana, das décadas
de história vividas na primeira pessoa como bailarinos da Companhia, ao relativamente recente Teatro Camões. A Cultura é,
de facto, um bem essencial e precioso para a Humanidade (...)”

Desafio:
É possível captar
a acessibilidade?
É possível captar a
acessibilidade numa
fotografia? Haverá
uma imagem que
possa representar o
conceito de acessibilidade – física, social
e/ou intelectual?
Debates públicos
O debate realizado
na Semana Acesso
Cultura anuncia,
habitualmente, o
tema da conferência
anual, realizada
em Outubro.

Debates
A Acesso Cultura organiza debates abertos tanto aos profissionais
do sector cultural como a todas as pessoas interessadas nas temáticas
da acessibilidade – física, social, intelectual. Sem discursos formais,
procuramos reflectir em conjunto sobre questões que têm um impacto
no nosso trabalho e na nossa relação com pessoas com variados perfis.

Fotografia: Luís Filipe Santiago

Todos os resumos em acessocultura.org

2013
24.10 – Lisboa, Porto

Serviço público, museus
e fotografia: que limites?
12.11 – Lisboa

Cobrar ou não cobrar?
E quanto?

2014
16.01 – Lisboa

Legislação na
acessibildiade: Acrescentar
ou fazer cumprir?

19.06 – Lisboa, Porto

23.4 – Lisboa, Loulé, Porto

Arquitectura: Questões de
limitação e de libertação

No Dia do Livro: o prazer da
leitura ao alcance de todos

16.10 – Lisboa, Porto

Direito de autor e domínio
público: Liberdades e
implicações para públicos,
instituições, artistas

21.5 – Lisboa, Portimão, Porto

13.11 – Lisboa, Porto

18.06 – Lisboa, Porto, S. Brás de Alportel

Música e pessoas
surdas: Uma relação possível

Modelos de gestão para
a acessibilidade: o que
é preciso?
Projectos participativos:
partilhando a
responsabilidade

11.12 – Lisboa, Loulé, Porto

E as pessoas?
Os públicos nos
conteúdos dos cursos
de gestão cultural
e museologia

19.11 – Évora, Lisboa, Loulé, Porto

Igualdade de género: um
(não) assunto no sector
cultural?

20.02 – Lisboa

Comunidades
imigrantes: Representar,
envolver, manter

2015

2016
16.02 – Évora, Lisboa, Porto, Tavira

Fora de portas: E quem não
pode vir ter connosco?

Turismo acessível:
oportunidades e obrigações

“Nós” e “Os Outros”:
a Cultura na crise dos
refugiados

10.04 – Lisboa

19.2 – Lisboa, Porto, Silves

14.06 – Évora, Faro, Lisboa, Porto

20.03 – Lisboa

Artistas com deficiência:
O que têm de especial?
22.05 – Lisboa

Linguagem acessível:
Somos capazes de nos fazer
entender?

22.1 – Albufeira, Lisboa, Porto

Horários de teatros e
museus: conciliando
necessidades, criando
oportunidades

Arte (in)acessível: papéis
que se cruzam
19.04 – Évora, Lisboa, Olhão, Porto

19.3 – Faro, Lisboa, Porto

Poesia nossa de cada dia:
só para alguns?

Públicos para o cinema:
o que se faz em Portugal?

15.11 – Évora, Faro, Lisboa Porto

O que é o elitismo na cultura?

Diagnósticos de
acessibilidade

Fotografia: Mike Santos

A Acesso Cultura realiza diagnósticos no sentido da promoção e aplicação dos princípios de acessibilidade e apoio na implementação das consequentes recomendações. O primeiro diagnóstico foi realizado para
o Teatro Nacional D. Maria II em 2013. Mais recentemente, em 2015,
estivemos na Casa Fernando Pessoa. Ambas visavam o público com
mobilidade condicionada, com deficiência visual e o público surdo.

Ana Ascensão,
Directora de Relações
Externas e Frente de
Casa, Teatro Nacional
D. Maria II
“Este trabalho foi o pretexto para reunir a equipa do
TNDM II, pela primeira vez,
em torno das questões da
acessibilidade e conversar
sobre uma ideia de inclusão
e abertura que se pretende
assumir como pano de fundo
de um trabalho continuado
na área dos públicos. Áreas
funcionais do Teatro as mais
diversas, como o Conselho
de Administração, a Direcção
Artística, as direcções de
Manutenção, Comunicação
e Imagem, Documentação e
Património e Relações Externas e Frente de Casa debateram, num primeiro momento,
um conjunto de questões sobre práticas e modos de fazer
e, num segundo momento,
já com este diagnóstico em
mãos, definiram um conjunto
de boas práticas e caminhos
a seguir. Muito trabalho foi
feito desde essa altura e que
reflecte muitas das dimensões
trabalhadas neste diagnóstico.
Há ainda, dimensões invisíveis e de difícil ‘medição’
ou avaliação e que se

traduzem em maneiras de
fazer e olhar mais disponíveis,
tolerantes por parte da equipa
e que têm como consequência, pensamos, uma cada vez
maior autonomia, conforto
e segurança de todos os
espectadores e visitantes e, em
particular, dos espectadores
com necessidades especiais.
Finalmente, temos a certeza
de que há ainda um longo
caminho a percorrer…”

Clara Riso,
Directora, Casa
Fernando Pessoa
“Os primeiros momentos
de contacto com a Acesso
Cultura foram os cursos de
formação em que grande parte
da equipa participou. Esses
encontros fizeram-nos passar
a ver o que porventura antes
quase não era visível para nós.
Passámos a reparar em limitações e obstáculos que os vários
espaços culturais impõem a
diversas pessoas. Percebemos
porquê e como estas questões
devem ser tidas em conta

a nível de decisões de
programação, produção e
de práticas de acolhimento.
O diagnóstico de acessibilidade produzido no ano passado
é o resultado do nosso interesse pelas questões das acessibilidades. Orienta-nos sobre
as necessidades específicas
do nosso espaço e usamo-lo
como ferramenta de trabalho.
Houve alterações que fizemos
de imediato – simples mas
importantes – como comprar uma cadeira de rodas,
reorganizar a arrumação das
cadeiras no auditório, retirar
tapetes que podiam provocar
quedas, alterar o sentido
de abertura de uma porta,
facilitar o acesso ao WC
de mobilidade reduzida.
Tão fácil, afinal. Outros
pontos precisam de alterações
mais profundas, algumas
estruturais, que a seu tempo
pretendemos vir a pôr em
prática. O nosso objectivo é
podermos trabalhar melhor
para e com o maior número
de pessoas possível.”

Sessões Descontraídas

Fotografia: Maria João Castelo

Saia de Roda

“Já passei por situações complicadas e sei o que é para uma mãe
que tem um filho imprevisível a nível de comportamento ousar
sair com ele. Saber que se é bem-vindo e que as manifestações
inesperadas dos nossos filhos não causam problema é uma
importante ajuda para os trazer para a rua e os fazer conviver
com as outras pessoas. Há muitas pessoas, demasiadas pessoas,
fechadas em casa por serem diferentes.” Maria de Assis Swinnerton

Sessões de teatro, dança,
cinema que decorrem numa
atmosfera mais descontraída
e acolhedora e com regras
mais tolerantes no que diz
respeito ao movimento
e ao barulho na plateia.
Destinam-se a todas as
pessoas que preferem ou
beneficiam de um ambiente
que permita reduzir os níveis
de ansiedade. A ideia foi
introduzida em Portugal em
2016 e três teatros lisboetas
acolheram-na de imediato.

2016
17.4

São Luiz Teatro Municipal
“Asas de Papel”
23.10

Teatro Nacional D. Maria II
“Uma menina perdida no seu
século à procura do pai”
30.10

Maria Matos Teatro Municipal
“Saia de Roda”

“As famílias sentem muita necessidade
deste tipo de iniciativas. Não há nada.
Todas as portas se fecham. Como querem
que estas crianças façam teatro, se elas
nunca foram ao teatro? É muito difícil ter
acesso à cultura e ao lazer. Aquilo que é
feito, é feito para o padrão.” Helena Sabino
Os artistas
“As alterações de adaptação do espectáculo não prejudicaram a minha visão artística. O espectáculo não ficou empobrecido em nada.
Considero, mesmo assim, importante que os artistas que trabalhem em sessões descontraídas já tenham trabalhado com pessoas
com comportamentos diferentes ou que queiram mesmo trabalhar
com elas. Nem todos os artistas sobrepõem uma necessidade social
à sua necessidade artística.” Ainhoa Vidal

“Do ponto de vista criativo e artístico,
não há motivo para que um espectáculo
não seja, em grande parte dos casos,
permeável à adaptação da sua estrutura,
de modo a que possa ser partilhado com
um público com necessidades especiais. As
artes de palco não são produtos estanques
como um filme, que depois de acabado não
pode ser alterado. Este é um desafio muito
positivo que pode ser altamente criativo
e estimulante.” Ana Lúcia Palminha e Suzana Branco

Acesso às artes:
uma questão de gestão
Tinha chegado a altura de nos questionarmos: poderá haver
um verdadeiro avanço na promoção da reflexão e da prática da
acessibilidade – física, social, intelectual – se não houver um
compromisso a nível de gestão?
Evento realizado a 9 de Março de 2016 no Teatro Nacional D. Maria II, em parceria com o British Council. O registo está disponível em acessocultura.org

Fotografia: direitos reservados

Francisca Carneiro
Fernandes,
Presidente do Conselho
de Administração,
Teatro Nacional S. João
“Recordo que fiquei estupefacta com o que foi demonstrado ter já sido feito na Tate
Modern, sobretudo pela forma
responsável e natural como
demonstraram que esta obrigação de serviço público era
já há muito tempo assumida
pelos dirigentes desta instituição. Deste encontro e da
reflexão que dele me forcei

Fotografia: Emanuele Zamponi

a fazer, conclui que os obstáculos de escassez orçamental
ou de dificuldades logísticas
ou organizativas não podem
fazer-nos perder de vista o
facto de ser nossa obrigação
adaptar os serviços que prestamos a todos os utentes e às
suas diversas necessidades.
É pois um direito de todos ter
acesso aos serviços que prestamos. Sem este evento, esta
tomada de consciência teria
demorado muito mais tempo
a acontecer e, mais importante
ainda, a consequente concretização das mudanças necessárias no TNSJ, pelo menos
no espaço de tempo em que
arregaçamos mangas para as
realizar (e aqui refiro-me às
mudanças não apenas práticas
e logísticas mas sobretudo de
pensamento, de sensibilidade
e de consciência), teria sido
improvável e muito menos
eficaz.”

Joana Gomes Cardoso, Presidente do Conselho
de Administração, EGEAC
“Enquanto dirigente de uma empresa municipal que gere diversos
espaços culturais em Lisboa, encaro a questão da acessibilidade não apenas como uma prioridade mas como uma obrigação.
A EGEAC é assim associada de primeira hora da Acesso Cultura.
Desafiados pela associação neste encontro, introduzimos pela
primeira vez a audiodescrição e interpretação em Língua Gestual
Portuguesa nas Marchas Populares de 2016. Não se tratou apenas
de um gesto simbólico – ainda que os símbolos e os gestos importem – mas parte de um caminho de sistematização para que as
medidas de promoção de acessibilidade sejam aplicadas de forma
transversal nos diversos espaços culturais geridos pela EGEAC.”

Hugo Sousa e Rita Pires dos Santos

Fotografia: Mike Santos

Voluntários

“Todos temos visões muito pessoais de um mundo ideal. Certamente,
são elas que nos fazem procurar outras vozes que partilham desejos
comuns. Entre outras características, penso numa sociedade na qual
o pensamento crítico e os valores humanistas façam parte da nossa
razão de ser e de actuar. Uma sociedade que saudavelmente questione as suas vivências e as suas construções. Acredito que o acesso à
criação e ao património cultural é um dos pilares fundamentais para
que isso possa acontecer. Associar-me e colaborar com a Acesso
Cultura é ter a oportunidade de reflectir e de agir sobre as barreiras
que ainda se impõem à concretização desse desejo.” Hugo Sousa
“Poder colaborar como voluntária na Acesso Cultura traz-me o conforto e a satisfação de fazer parte de um projeto que todos os dias se
empenha em fazer a diferença. Um projeto liderado por pessoas que
generosamente investem o seu tempo, energia e criatividade para
que a mensagem e iniciativas desta associação possam chegar mais
longe e a cada vez mais pessoas. Nem sempre são óbvias as barreiras
que separam as pessoas da oportunidade de viver uma experiência
cultural. A Acesso Cultura tem sido muito competente a identificar
essas barreiras e a trazê-las para discussão, de uma forma participativa e inclusiva.” Catarina Cerdeira
Ana Braga, Ana Brites, Ana Carvalho, Ana Garcia, Ana Sofia Nunes, Ângela Ferreira e Jorge Oliveira,
Carolina Coutinho Pereira, Carolina Galtarossa, Catarina Cerdeira, Cecília Folgado, Cláudia Almeida,
Cristina Fontes, Dália Paulo, Graça Santa-Bárbara, Elsa Mascarenhas, Fernando Pêra, Hugo Sousa,
Irina Filipe, Iolanda Pereira, José Vale, Leonel Alegre, Luis Filipe Santiago, Manuel Sarmento Pizarro,
Maria Roby Amorim, Mariana Mesquita, Marta Lourenço, Martha Punter, Mickaella Dantas, Mike Santos,
Natália Rocha, Patrícia Perfeito, Paula Moura, Rita Guerra, Rita Pires dos Santos, Susana Alves,
Sérgio Henriques, Teresa Crespo, Teresa Pinheiro

Membros

Olinda Cardoso e Alexandre Matos

Fotografia: Luís Filipe Santiago

A Acesso Cultura foi criada por 17 sócios fundadores, todos
profissionais do sector cultural. Hoje conta com 121 associados:
105 individuais e 16 institucionais.

“Tinha 10 anos quando vi pela primeira vez o mundo completamente
focado e nítido – fui diagnosticado com miopia e o astigmatismo – e,
apesar de nunca ter visto esta minha condição como um problema,
o momento em que coloquei os primeiros e feios óculos, escolhidos
pela minha mãe, marcou-me para sempre. Vejo a Acesso Cultura
como os óculos que coloquei pela primeira vez. O seu trabalho
tem dado o foco e nitidez necessários para a solução dos muitos
problemas com que o sector cultural se debate.” Alexandre Matos
“Convenci-me a ser associada
da Acesso Cultura se vocês se
convencerem que posso ser
útil. Já não podia evitar mais...
Sinto que para já a Acesso
Cultura tem muito a ver com
o que sou e no que desejo vir a
tornar-me como ser humano.”
Rita Caré

“Decidi juntar-me à Acesso
Cultura para me envolver de
forma mais intensa na área da
acessibilidade. Sinto-me cada
vez mais contagiada pelas
boas práticas que promove.
A minha participação em
cursos, seminários, debates
tem-me ajudado a desenvolver
o meu conhecimento, sob um
olhar mais atento e inquieto
pela inclusão social. É sem
dúvida, um orgulho fazer
parte desta ‘família’.”
Carolina Galtarossa

“Mais que uma associação, a
Acesso Cultura é, para mim,
uma resposta cívica e necessária numa sociedade que
deveria ser inclusiva, mas que
continua a criar muros onde
deveriam existir pontes. Com
a sua programação e intervenção contínuas, tem promovido o debate e a partilha de
experiências, criando redes
entre profissionais e cidadãos,
despertando consciências,
questionando procedimentos,
procurando assegurar direitos
básicos e derrubar obstáculos
e condicionalismos. Ser associada da Acesso Cultura foi
(e é) a minha maneira, concertada e em comunidade, de
manifestar a minha vontade
de mudança para uma Sociedade, Educação e Cultura
cada vez mais inclusivas.”
Olinda Cardoso

Parcerias e apoios
Arquivo Distrital do Porto
BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários,
Arquivistas e Documentalistas
Banco de Portugal – Museu do Dinheiro, Lisboa
Biblioteca Municipal Almeida Garrett, Porto
Biblioteca Municipal Lídia Jorge, Albufeira
Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner, Loulé
Câmara Municipal de Bragança
Câmara Municipal de Loulé
Câmara Municipal do Porto – Provedoria dos
Cidadãos com Deficiência
Câmara Municipal do Porto – Vereação da
Cultura
Casa das Artes, Tavira
Casa Fernando Pessoa, Lisboa
Casa do Infante, Porto
Centro de Arte Contemporânea Graça Morais,
Bragança
Centro Português de Fotografia, Porto
Cineclube de Faro
Cineteatro Louletano, Loulé
Culturgest, Lisboa
Direcção Regional de Cultura do Alentejo
Direcção Regional de Cultura do Norte
Espaço MIRA FORUM, Porto
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Fórum Eugénio de Almeida, Évora
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
Fundação EDP / Museu da Electricidade, Lisboa
Fundação Millennium BCP, Lisboa
Ginásio Clube de Faro

Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.,
Lisboa
Livraria Fonte de Letras, Évora
mala voadora.porto
Milacessos Cooperativa, Almada
Museu Benfica – Cosme Damião, Lisboa
Museu Berardo, Lisboa
Museu das Comunicações, Lisboa
Museu das Marionetas do Porto
Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, Lisboa
Museu de Portimão, Portimão
Museu dos Transportes e Comunicações, Porto
Museu Municipal de Arqueologia, Silves
Museu Municipal de Loulé
Museu Nacional de Arte Contemporânea –
Museu do Chiado, Lisboa
Museu Nacional de História Natural
e de Ciência, Lisboa
Museu Nacional Soares dos Reis, Porto
Ordem dos Arquitectos Secção Regional Norte
Santa Casa da Misericórdia - Museu de São
Roque, Lisboa
Sociedade Recreativa Progresso Olhanense,
Olhão
TEAR – Espaço das Artes, Lisboa
Teatro das Figuras, Faro
Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa
Teatro Nacional São Carlos, Lisboa
Teatro Nacional São João, Porto
The British Council
Turismo de Lisboa

Queremos tornar a
diferença mainstream.

acessocultura.org

