
 

 

 

 

15 de Abril de 2020 

Com Martim Sousa Tavares 
 

A condição dos trabalhadores freelance na Cultura tem as suas vantagens e desvantagens. Somos 

mais desprotegidos, mas temos a possibilidade de diversificar as nossas fontes de rendimento. O 

facto de neste momento não as perder todas permite-me sustentar-me, razão pela qual não tenciono 

recorrer aos apoios do Estado aos quais teria direito. Não quero o apoio, no entanto, exijo que haja 

apoios. As entidades culturais e outras devem saber honrar os seus compromissos. 

 

Dei os parabéns ao Teatro Municipal do Porto porque foi o primeiro a assumir as suas responsabili-

dades perante os artistas e reagendou todos os projectos que foram agora cancelados. Todos os te-

atros deveriam fazer o mesmo. 

 

Neste momento estamos expostos a um excesso de notícias e opiniões, 

o que resulta numa diminuição da clareza. Estamos a fazer futurologia, 

a esgrimir opiniões, e temos muitas dúvidas. Prefiro manter o silêncio e 

exercer o direito a não ter ou manifestar uma opinião. 
 

Há certezas e incertezas. O que é certo é que, como se diz, “vai ficar tudo bem (uns melhor, outros 

pior)”. Os artistas vão sofrer imenso. Como vamos sobreviver, sobretudo quem não consegue diversi-

ficar o seu produto? Temos de nos esforçar para salvar o nosso ecossistema. É perverso pedir neste 

momento aos artistas para serem criativos, quando a criatividade já é o nosso habitat, e foram sem-

pre os artistas a chegar primeiro a novas formas de comunicação e transmissão de conteúdos. Não 

vamos poder sobreviver muito tempo continuando a colocar o nosso trabalho gratuitamente online. 

 

No caso da música clássica, temos o público mais envelhecido de todas as artes, o que poderá ser 

um factor de acrescida dificuldade no regresso à normalidade. Haverá medo e também falta de poder 

de compra, e receio que tenha havido uma desvalorização subconsciente do artista e do seu produto 

com esta abundância de conteúdos gratuitos online. 

 



 

 

O governo deve estar disposto a apoiar vários ecossistemas e deve evitar o dirigismo da sua parte. 

Uma iniciativa como o TV Fest revelou um processo de decisão destacado da realidade do próprio 

tecido da cultura. Os artistas devem ser ouvidos nestes processos e precisamos de um Ministério da 

Cultura capaz de agir para todos, caso contrário, ficamos órfãos. É fundamental pensar para todos e 

desburocratizar os processos. 

 

Não existe um corpo que represente os artistas, é certo, mas a sua voz deve ser ouvida.  A gestão 

da política cultural nacional deve ser uma pirâmide assente numa base de mecanismos como as Di-

recções Regionais da Cultura, que estão no terreno e com maior proximidade, que devem servir para 

permitir que as opiniões, necessidades, revindicações, sugestões, etc. possam chegar da base ao 

topo, sempre em sentido ascendente. Filtrando essa informação, é possível fazê-la chegar ao topo, 

dando assim visibilidade aos mais vulneráveis, que caso contrário são invisíveis. A isto chamar-se-ia 

uma política de proximidade, capaz de auscultar e captar a informação na fonte, em nível micro, e 

filtrá-la para produzir uma política sensível a nível macro. 

 

Considero que este momento deve ser entendido também como uma 

oportunidade para a reflexão profunda. Entendê-lo não como estar pa-

rado, mas estar quieto. 
 

Queria concluir com o texto “Da quietude”, de Leonard Bernstein, autor que estou neste momento a 

traduzir para português:  

 

“A quietude é o nosso mais intenso modo de acção. É nos nossos momentos de profunda quietude 

que nasce cada ideia, emoção e ímpeto que eventualmente viremos a honrar 

chamando-lhe acção. A nossa vida emocional mais activa é vivida nos nossos sonhos e as nossas 

células renovam-se de forma mais industriosa durante o sono. Subimos mais alto na meditação e 

chegamos mais longe oração. Na quietude cada ser humano é grande, pois está livre da experiência 

da hostilidade. É um poeta e aproxima-se mais de um anjo.” (1976) 

 

 

 

Questões: 

 

• Qual o papel da Cultura no alimentar da imaginação colectiva? A nossa troca de opiniões 

neste momento será apenas futurologia? 

• Faz sentido o simples reagendamento de projectos agora cancelados? Não se coloca uma 

questão de relevância do que se vai propor às pessoas na altura de regressar às salas? E 

quando não sabemos quais serão as condições deste regresso? 

• As pessoas não voltarão a tocar-se tão cedo. É fundamental repensar a programação. Criar 

estratégias sobre o como faremos o público voltar a assistir, sair à rua, recriar laços. Haverá 

um período de transição. 

• Houve um boom nas redes sociais, os artistas sentiram a necessidade de se expor. E se as 

pessoas se habituarem a estas novas formas de usufruir a Cultura, iremos mantê-los? 

• Que tipo de Cultura existe em Portugal? Que Ministério da Cultura queremos? Que tipo de 

cultura devemos reivindicar?  

• Devemos ouvir os artistas, mas temos de ter noção que eles às vezes querem coisas contra-

ditórias entre elas. Há grandes necessidades no sector, haverá tensão e conflito, é inevitável. 

Este pode ser um tempo de paragem para reflectir, mas talvez não seja para encontrar estra-

tégias já. Será necessário agir. Os primeiros vão errar, mas é assim que vamos aprender. 



 

 

• Lisboa e Porto são mais determinantes na tomada de decisões. Os artistas e as Direcções 

Regionais da Cultura podem fazer chegar opiniões e ideias, mas não são consideradas. A 

realidade do território não é reflectida. 

• 85% dos portugueses não consignam o seu IRS. Talvez pudesse haver uma decisão para a 

percentagem não consignada poder ser investida na Cultura. 

• Estamos à volta dos mesmos assuntos e problemas há anos. Em momentos de crise voltar a 

surgir. Trocamos opiniões, mas tudo fica na mesma. 

 

 

Todas as artes vão passar por uma profunda catarse nesta crise, e irão reinventar-se. O público irá 

acompanhar, porque o artista vai sempre à frente, é essa sua função. 

 

Talvez seja mais fácil reagendar um concerto de música clássica. A 5ª Sinfonia de Beethoven pode 

ser ouvida agora ou em dezembro. No entanto, a função de um programador é saber o que fará sen-

tido. Tem de haver diálogo com os artistas, sobretudo quando haja produtos culturais que manifesta-

mente se desadequaram face a esta situação. 

 

O João Miguel Tavares escreveu um muito debatido artigo de opinião intitulado “Precisamos de uma 

data ao fundo do túnel”. A dificuldade é precisamente não termos essa luz (e não é culpa de nin-

guém), da qual precisamos para poder pensar o futuro e estabelecer horizontes. É por isso que esta 

crise é particularmente adversa. Sem fim à vista, talvez venhamos repensar o modelo de concerto 

com 1200 pessoas na sala e passar a ter mais concertos para turmas, mais curtos, por turnos, des-

membrar a orquestra em grupos de música de câmara, procurar novos espaços, etc… 

 

As estruturas mais pequenas não conseguem captar fundos, nem através da consignação do IRS. 

Poderiam estar mais activas nessa frente. 

Devemos esperar que a poeira assente. Depois, quem ficar melhor deverá cuidar dos outros. 
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