
 

 

1 de Abril de 2020 

Com Luís Ferreira 
 

 

Em momentos de crise, como o que estamos a viver, a cultura é a primeira cair e a última a levantar. 

Nós, que procuramos criar encontros, somos agora confrontados com uma situação em que 

estarmos juntos está errado… 

 

No 23 Milhas, percebemos que tínhamos algo a fazer, somos mais 

que produtores de eventos. É necessário mantermos a relação de 

confiança com as pessoas com as quais nos relacionamos. 
 

Usámos ferramentas que já tínhamos com uma nova dinâmica para criar memória. 

 

• Caderno de navegação semanal: 23 alternativas de coisas para fazer em casa (necessidade 

expressa por pais que procuram alternativas para os filhos) 

 

• Rádio 23 Milhas: a ser lançado este mês (há idosos que têm sido bastante activos, mas que 

estão agora fechados em casa a ver televisão, expostos apenas a notícias que intensificam o 

medo) 

 

• Estamos a trabalhar na organização do arquivo online do que temos feito. É um trabalho de 

investigação. 

 

• KIT cultura do dia-a-dia: desafios individuais a membros da comunidade. 

 

• Produção de conteúdos específicos para a esfera digital. Não se trata apenas de transferir 

conteúdos gravados no passado, de fazer um repositório do nosso trabalho na internet. 

Haverá também produtos mais híbridos. 

 



 

Queremos manter viva a necessidade destes projectos. Não somos 

descartáveis.  Queremos que as pessoas encarem a cultura do dia-a-

dia como um bem essencial. 
 

 

Questões: 

 

• Há municípios que não estão preparados para o que estamos a viver, muito menos para a 

mudança. 

• Como motivar as equipas em isolamento à distância? 

• Este é o momento para repensarmos o termo “o público”, é tempo de falarmos mais em 

“pessoas”. 

• Este é o momento de pensar: para que servem os museus? 

• Colegas da Palestina (e de outros sítios que vivem em condições de conflito e confinamento) 

talvez tenham algo a ensinar-nos sobre a gestão da imprevisibilidade. São pessoas 

habituadas a ter plano B, C e D. Gerir bem o risco ou uma crise não é apenas desenrascar. 

• A cultura popular no Brasil tem estado distante das redes. Como poderia gerir esta crise que 

obriga ao isolamento? 

• Qual será a reacção das pessoas quando reabrirmos?  

• Qual o presente e futuro da programação? 

 

 

Devemos recentrar as instituições no seu foco. Programamos sem prensar nos efeitos. Teremos de 

trabalhar o local (físico) e o global (virtual). Vamos conhecer melhor as desigualdades, não temos 

todos as mesmas condições.  

 

Haverá relações mais mistas entre o físico e o virtual. É preciso haver mais transparência na forma 

como o espaço virtual é gerido, porque temos consciência que este é um espaço controlado e às 

vezes trata-se de um controlo não assumido. 

 

Estamos a falar numa “guerra”, e percebemos o que se quer dizer com isto. No entanto, o uso do 

termo não deixa de ser injusto, para quem viveu ou vive uma guerra hoje. O estado de emergência 

revoga algumas liberdades e talvez isto nos possa fazer olhar de uma outra forma para a situação 

dos refugiados. 

 

Programas depois disto não será a mesma coisa. Estou céptico em relação a alguns 

reagendamentos. O discurso, o desenho, as temáticas, as linguagens… terão de ser revistos. 

 

O regresso aos espaços onde possamos estar juntos não será imediato, será gradual e haverá novas 

regras. Voltaremos ao espaço público, mas o futuro, pelo menos numa primeira fase, será mais 

“micro”. Começaremos com coisas mais pequenas, ao ar livre… Os projectos terão que fazer sentido, 

serão mais híbridos, haverá talvez uma relação de procura-resposta. Pensando também nas pessoas 

mais novas, com quem nos relacionamos, estamos a viver um momento de transição do que são as 

práticas e usufrutos culturais. 

 

 

Este não é um momento de apneia, é um momento de mudança. 
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