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2. A DGC – DIRECÇÃO DE GESTÃO CULTURAL 

 

 

Ao longo de quatro meses e meio, tive a oportunidade de realizar um estágio na 

Direcção de Gestão Cultural da EGEAC que me permitiu abrir novos horizontes e, 

sobretudo, adquirir uma grande experiência ao nível da produção e da programação de 

actividades culturais. De modo a concretizar as funções, referidas ulteriormente, este 

departamento é composto por um director, o Dr. Pedro Moreira, auxiliado por uma 

equipa, essencialmente feminina, constituída por três gestoras de projecto: a Sr.ª Dr.ª 

Armanda Parreira, a Sr.ª Dr.ª Margarida Antunes e a Sr.ª Dr.ª Paula Nunes; por três 

técnicas de conteúdos: a Sr.ª D. Fernanda Maria Rodrigues, a Sr.ª D. Seomara Martins e 

a Sr.ª D. Sara Cruz; e, finalmente, pelo Sr. João Gabriel Isidoro, coordenador do 

Mecenato e dos Patrocínios.5 

 

Como explicarei no terceiro capítulo, a partir do momento em que a interligação entre a 

Cultura e a Economia é evidenciada pelo poder político, verifica-se um aumento de 

patrocínios por parte de várias empresas. Este apoio financeiro é imprescindível na 

medida em que é, em grande parte, responsável pela concretização de qualquer 

actividade cultural. De ano para ano, alguns patrocinadores mantêm-se e outros variam.  

 

Durante o período das Festas de Lisboa, vêm agremiar-se a esta equipa vários 

produtores que participam na organização e na produção das múltiplas iniciativas 

pensadas e programadas pela DGC. Nesta perspectiva, este ano a direcção pôde contar 

com o apoio dos seguintes produtores: Ana do Rosário, Eduardo Cunha, La-Salete 

Soares, Sofia Ventura, Vítor Jesus e comigo própria. 

                                                
5 O Mecenato consiste no apoio económico à Cultura dispensado por uma pessoa ou uma instituição sem 
qualquer interesse lucrativo. O Patrocínio, por sua vez, implica a contribuição com fundos e serviços para 
um projecto específico, obtendo, na maioria dos casos, contrapartidas publicitárias ou de outra natureza. 
(COSTA: 1952/2003, 1081 e 1256) 
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Antes de passar a enumerar os vários projectos em que tive a oportunidade de participar, 

começarei por definir o conceito de “Gestão Cultural” e explicar em que consiste a um 

nível prático, para depois abordar e explicar cada projecto em particular. Por fim, com o 

intuito de observar a evolução da oferta cultural, serão comparados dois projectos 

referenciados, sendo um tradicional e o outro inovador. 
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2.1 A Gestão Cultural 

 

O conceito moderno de “Gestão”, entendido como uma ciência social na medida em que 

estabelece um contacto com as pessoas e não se limita a ser um instrumento circunscrito 

ao mundo empresarial, é relativamente recente e surgiu, no decurso da segunda metade 

do século XX, com Peter Drucker, considerado por muitos como o “pai” da gestão 

moderna. (CARDOSO: Outubro 2009) 

 

Existem vários tipos de gestão, sendo um deles a Gestão Cultural. Se a Cultura existe 

desde sempre, de facto, só nos finais do século XX é que se percebe a sua real 

importância no seio de uma sociedade: a Cultura passa a partir daí a ser vista pelo poder 

político como um factor importante para o bem-estar dos cidadãos e, portanto, do bom 

funcionamento do próprio poder. (MOURA: 2005, 375-382) Além disso, a cultura, em 

virtude do seu carácter dinâmico e inovador, tem vindo a ter uma influência 

preponderante na situação económica das civilizações como se explicará mais adiante.  

 

Ao adquirir tamanha importância, ocorre um desenvolvimento notável na área cultural e 

surge então a necessidade de gerir todos os recursos que lhe são intrínsecos como, por 

exemplo, os meios humanos e patrimoniais que possui. Criam-se assim entidades com 

tal objectivo, tornando-se desde então indispensável a administração dos referidos 

recursos por parte de um gestor cultural: dá-se assim o nascimento da Gestão Cultural. 

(MONTEIRO: Outubro 2009) 

 

Neste sentido, é competência de qualquer gestor cultural saber gerir os recursos 

culturais de forma adequada, como o explica António Jorge Monteiro, responsável pela 

criação e promoção da antiga APGC6 – Associação Portuguesa de Gestão Cultural:  

 

“A cultura, tal como quaisquer outras áreas de actividade, congrega um 

conjunto complexo de recursos que só devidamente articulados entre si, 

integrados nos objectivos das respectivas actividades culturais, e geridos 

por profissionais qualificados, permitem o desenvolvimento sustentado 

das organizações.” (MONTEIRO: Outubro 2009) 

                                                
6 A APGC tornou-se recentemente a Agência INOVA – Associação para a Cultura e a Criatividade. 
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Ao criar a APGC, António Monteiro é peremptório ao afirmar o seguinte: 

 

“A Gestão Cultural é da maior importância estratégica para a afirmação 

das organizações culturais, na sua indispensável participação no 

desenvolvimento social, económico e cultural das regiões numa 

perspectiva multicultural e orientada para a cooperação entre os países, 

as instituições, as empresas e os cidadãos.” (MONTEIRO: Outubro 2009) 

 

É necessário saber administrar as actividades culturais, para que o seu desenvolvimento 

consiga suportar todo o esforço físico e financeiro apostado no momento da sua criação. 

Os gestores culturais têm de gerir a Cultura de forma a que as entidades culturais 

possam afirmar a sua importância enquanto organismo empresarial em simultâneo, para 

que a própria Cultura possa, por seu turno, afirmar-se como factor de coesão sócio-

económico na sociedade em que se insere.  

 

A Gestão Cultural consiste, assim, em utilizar de forma racional os recursos 

patrimoniais, financeiros e humanos legados à entidade empresarial em que se integra, 

para que haja um desenvolvimento e um aumento ao nível da produtividade económica 

e da qualidade de vida dos cidadãos de uma dada cidade ou país. (MONTEIRO: 

Outubro 2009) 

 

Ao considerar a actividade cultural como a matéria que tem de ser gerida 

apropriadamente, cabe ao gestor cultural respeitar as seguintes tarefas definidas pelo 

“pai” do conceito de Gestão actual, Peter Drucker: 

 

“As setes tarefas do gestor:  

1-Gerir através de objectivos;  

2- Aceitar riscos partilhados com todos os colaboradores;  

3-Tomar decisões estratégicas;  

4-Criar equipas integradas; 

5-Comunicar com rapidez e clareza; 

6- Articular o seu trabalho com o da organização;  

7-Ter uma visão clara do papel da organização no Mundo”.  

(DRUCKER: Outubro 2009). 
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Mesmo que exercida num local restrito a nível geográfico, a Gestão Cultural deve ser 

realizada sempre tendo em consideração o mundo que a rodeia, seja no plano nacional, 

seja no internacional. Para bem desenvolver actividades e projectos culturais 

sustentáveis e racionais, a administração da Cultura terá de ser efectuada segundo uma 

perspectiva estratégica e organizada, em torno de uma equipa cujo intuito será de 

concretizar os objectivos, tendo sempre em conta os riscos que possam advir. 
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2.2 As Competências da DGC 

 

Após a definição teórica, operatória, da noção de “Gestão Cultural”, passo agora a 

considerar a Direcção de Gestão Cultural da EGEAC, com o objectivo de entender o 

conceito de um ponto de vista mais concreto e funcional.  

 

A DGC, como referido anteriormente, é composta por uma equipa de sete pessoas, 

supervisionadas e orientadas pelo seu director, o Sr. Dr. Pedro Moreira, sendo da sua 

competência promover e orientar a vasta oferta cultural da EGEAC e dos equipamentos, 

ao adquirir e produzir “material cultural” novo, de forma a conseguir captar o interesse 

do público lisboeta, assim como de possíveis mecenas e patrocinadores, adoptando, para 

tal efeito, uma estratégia apelativa. Juntamente com outras direcções da empresa, o 

departamento de Gestão Cultural participa também na elaboração anual do “Plano de 

Actividades e Orçamentos”. (Anexo 6: Estrutura Interna da Empresa, 6) 

 

O plano que organiza e possibilita o trabalho da DGC, na medida em que define o 

orçamento de cada projecto cultural, é comummente conhecido como “Instrumentos de 

Gestão Previsional”. Nele se encontram reagrupados vários documentos importantes: os 

Planos Plurianuais e Anuais de Actividades, de Investimento e de Finanças; o 

Orçamento Anual de Investimento; o Orçamento Anual de Exploração (Proveitos - 

Custos); o Orçamento Anual da Tesouraria; e por fim, o Balanço Previsional. (Anexo 1: 

BM, 36 [398]) 

 

Este documento de referência, ao especificar os objectivos da empresa, a nível interno e 

externo, e ao fornecer um testemunho quantitativo e qualitativo da oferta cultural 

desenvolvida anteriormente, permite a boa administração de todos os recursos da 

EGEAC. 
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2.3 Instrumentos de Gestão Previsional 

 

Para a elaboração do “Plano de Actividades e Orçamentos”, iniciam-se reuniões no final 

do mês de Março até às vésperas das Festas da Cidade de Lisboa, correspondendo ao 

momento de apogeu do trabalho na empresa, e são retomadas depois das mesmas. Antes 

de ser entregue à Câmara Municipal de Lisboa, à qual cabe a última e decisiva 

aprovação, o documento é encaminhado sucessivamente para o Conselho de 

Administração, o Conselho Geral e o Fiscal Único para procederem à sua aprovação. 

(Anexo 1: BM, 36 [398]) 

 

 

O Plano é elaborado tendo em conta a situação financeira da empresa e as possíveis 

angariações provenientes dos Patrocínios e Mecenatos, sem esquecer o balanço e os 

resultados obtidos no ano anterior ao da sua aplicação. Neste sentido, procede-se a uma 

troca de contactos internos na empresa, nomeadamente entre o director da Direcção de 

Gestão Cultural e a directora da Direcção de Gestão financeira, para estabelecer o 

orçamento efectivamente disponível. É então definido um montante para cada um dos 

projectos, futuramente desenvolvidos pela DGC, sendo que algumas iniciativas, 

propostas em anos anteriores, sofrem restrições no seu orçamento e outras recebem 

dotações acrescidas, para tornar possível um aumento nas suas repercussões a nível 

cultural e conferir-lhe, deste modo, uma certa importância. Os projectos e os seus 

orçamentos são, assim, estabelecidos em função das realizações anteriores, propostas 

pelos gestores culturais, do Conselho de Administração da EGEAC ou ainda da própria 

Câmara de Lisboa. 

 

Quando se trata de desenvolver uma nova actividade, o orçamento é gizado e, 

posteriormente, atribuído através de uma metodologia muito pragmática, comparando-a 

com um projecto realizado anteriormente de iguais dimensões culturais e tanto quanto 

possível, implicando parâmetros análogos. 

 

 

Os “Instrumentos de Gestão Previsional” para o ano de 2009 tinham como objectivos 

principais a nível externo promover a notoriedade da empresa junto dos cidadãos, ao 
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afirmar a imagem da EGEAC no campo cultural, valorizar patrimonial e culturalmente 

os vários equipamentos da empresa, requalificando-os e adoptando novas estratégias. 

Visa igualmente insistir sobre a relação que existe entre a cidade de Lisboa e a Cultura 

dentro do contexto das Festas da Cidade de Lisboa e aumentar a notoriedade da empresa 

no plano internacional. A um nível interno, o Conselho de Administração procura 

adoptar novas medidas no âmbito de uma reestruturação orgânica e funcional da 

EGEAC. (INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2009: Março 2009) 

 

 

Uma vez aprovado, o documento “Plano de Actividades e Orçamentos” tornar-se-á o 

ponto de partida de todos os projectos e iniciativas que serão desenvolvidos pela 

empresa ao longo do ano: após a atribuição do orçamento e a fixação das estratégias a 

desenvolver, resta ao gestor cultural passar para as diferentes fases de elaboração do 

projecto. 
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2.4 Processo de elaboração do projecto cultural 

 

Consideremos agora as diferentes etapas pelas quais passa o projecto durante a sua 

realização pela equipa da Direcção de Gestão Cultural. 

 

Distinguem-se duas fases na elaboração de uma iniciativa: a programação ou pré-

programação e a execução ou produção. A primeira, considerada como a mais 

“burocrática”, decorre até ao início do mês de Abril destinando-se ao estudo e à 

estruturação da actividade, de forma a definir o conjunto de elementos necessários à sua 

concretização – local de produção e equipamentos requeridos, pedidos de serviços e 

autorizações, entre outros – e realizar os contactos necessários.  

 

É a partir do momento em que os referidos contactos são estabelecidos que o projecto 

entra na sua fase de produção, ou seja, a fase executiva, durante a qual se procederá à 

divulgação e à promoção do projecto. Em seguida, realizar-se-á o trabalho de terreno 

que consiste em orientar as várias equipas de produção (equipamento de som, 

montagem de palcos ou outros), organizar o trabalho dos vários elementos da equipa da 

DGC, mediante um plano de trabalho elaborado, e participar no evento em si para 

controlar o bom decorrer da actividade. 

 

Após a realização da iniciativa programada, o gestor cultural do projecto terá de 

entregar ao director da direcção um relatório escrito com o balanço final da mesma onde 

constem os dados qualitativos e quantitativos para que a informação possa ser incluída 

no “Relatório dos Resultados Anuais”. 
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2.5 Procedimentos imprescindíveis à elaboração do 

projecto  

 

Durante a minha participação na produção de vários projectos, tive a ocasião de 

perceber quais eram os vários passos necessários à realização de um evento. Analisar-

se-á aqui, de um ponto de vista geral, as várias etapas pelas quais passa o gestor do 

projecto, após o momento de consulta do orçamento atribuído ao mesmo, no “Plano de 

Actividades e Orçamentos”, até à concretização da iniciativa.  

 

 

Em primeiro lugar, é fundamental definir o local onde se irá realizar o evento, de modo 

a formalizar o pedido para obter a licença de ocupação da via pública, caso a actividade 

tenha lugar no exterior. Caso contrário, o gestor terá apenas de reservar a sala, ou salas, 

de um dos equipamentos da EGEAC, onde pretender concretizar o projecto. Além disso, 

a escolha implica uma ida ao local por parte do responsável pelo evento, para estudar as 

características exactas do sítio e assim determinar as dimensões e demais características 

dos materiais necessários a esta produção.  

 

 

As licenças, que têm de ser sempre requisitadas aos vários departamentos da Câmara 

responsáveis ou outras entidades culturais, são as seguintes: a licença de representação 

atribuída pela Inspecção-Geral das Actividades Culturais (IGAC), para a realização do 

evento; a autorização da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) que permite a 

utilização de determinadas obras existentes e à qual são pagos os direitos de autores, 

referentes a estes trabalhos; ou ainda, a Licença Especial de Ruído, obtida através da 

Divisão de Controlo Ambiental (DCA), que se torna indispensável a partir do momento 

em que o evento irá decorrer fora das horas autorizadas para ruído extra ou num espaço 

público. 

 

É de notar que sendo a EGEAC uma entidade empresarial pertencente à Câmara de 

Lisboa, ela se encontra isenta do pagamento de taxas municipais, limitando-se a pagar o 

valor de emissão das licenças necessárias à realização do evento. 
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A realização de um qualquer evento implica sempre a contratação dos serviços do 

Regime de Sapadores Bombeiros. Se o mesmo ocorrer na via pública, será também 

inevitável recorrer aos serviços da divisão de trânsito da PSP, para procederem ao corte 

do trânsito necessário, e à Polícia Municipal, como apoio policial e vigilância do 

material da produção. Para tal efeito, é enviado um ofício a cada entidade descrevendo o 

evento e a sua duração, para que seja estabelecido um orçamento que terá de ser 

aprovado pela Direcção de Gestão Financeira e adjudicado pelo gestor do projecto. 

 

Quando se trata de organizar um evento na via pública, será igualmente obrigatório 

recorrer ao Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, ao qual caberá 

recolher o lixo deixado durante a sua realização. Para a decoração do recinto, recorrer-

se-á à Divisão de Jardins e para a montagem dos materiais a uma empresa municipal 

competente como, por exemplo, a Expobrigada, Lda [Montagem de estruturas, palcos, 

tendas e outros serviços e espectáculos, Lda.].  

 

Como é de esperar, num país em que a burocracia se apresenta complexa e repleta de 

“papéis”, existem diversos procedimentos a seguir e documentos que têm de ser 

requisitados, para além dos que foram enunciados. Contudo, estes últimos pareceram-

me ser os mais relevantes para a boa compreensão do processo.  

 

 

Resta-me ainda abordar a parte da divulgação do projecto, que se realiza em estreita 

colaboração com a Direcção de Comunicação e Imagem de forma a estabelecer uma 

estratégia de promoção. Recorre-se aos meios de comunicação social, escritos e orais, e 

aos mupis, cartazes expostos na rua e nas paragens dos transportes públicos. As juntas 

de freguesias e todas as instituições que possam vir a participar no evento, são 

previamente contactadas, via correio ou email.  

 

 

Antes do “grande dia” da concretização do evento no terreno, prepara-se um número 

relativamente importante de livre-trânsitos que serão facultados à equipa de produção, 

para que possa circular livremente no recinto do evento, cuja entrada costuma ser 

restrita. Acrescenta-se uma lista onde constam os contactos de toda a equipa de 

produção, de modo a que todos possam comunicar entre si a qualquer momento. Para 
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que a comunicação social possa acompanhar este evento, ser-lhe-ão também fornecidas 

credenciais previamente requisitadas à Direcção de Comunicação e Imagem.  

 

Se o evento envolver a participação de assistentes, pessoas que irão auxiliar os 

participantes, antes e durante o evento, como acontece em vários projectos que serão 

abordados a seguir, ser-lhes-á encaminhada toda a informação útil: os mapas com os 

circuitos que irão realizar, os livre-trânsitos de participação, as fotocópias das licenças 

obtidas (caso haja um qualquer controlo), o plano com o decurso do dia e muito mais. 

 

Finalmente, o gestor do projecto terá de estabelecer o plano de trabalho no terreno, 

organizado e estruturado segundo os dias de produção, com as funções de cada 

elemento da equipa e com os acontecimentos detalhados (chegada dos materiais, dos 

participantes, etc), que será fornecido aos colegas participantes da empresa. 

 

 

Tudo é assim devidamente estudado, organizado e controlado durante meses para que, 

quando da execução, proporcione ao público lisboeta óptimos momentos de 

entretenimento cultural.
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2.6 Sumário da oferta cultural da EGEAC 

 

Antes de passar à análise dos projectos em que participei, pareceu-me interessante dar 

aqui uma ideia dos vários géneros de iniciativas propostas pela EGEAC. 

 

Durante o ano, esta entidade cultural envolve-se num vasto leque de festivais do qual 

constam os seguintes: o África Festival, que celebra a cultura africana numa 

perspectiva tradicional e contemporânea; o IndieLisboa, célebre festival de cinema 

independente, explicado ulteriormente; a Monstra, festival de cinema de animação, 

também referenciado adiante; a Festa do Jazz, concertos e música ao vivo; ou ainda o 

Mercado Mundo Mix, local de encontro entre os novos criadores e os mais 

conceituados. (EGEAC: Outubro 2009) 

 

No início do Verão, nos meses de Junho e Julho, a organização de grande parte dos 

arraiais populares deve-se ao contributo da EGEAC que, com o apoio da Câmara 

Municipal de Lisboa, financia estes últimos. A noite de Santo António também não teria 

tanto esplendor e alegria se não fossem devidamente organizadas as famosas Marchas 

Populares. 

 

O Fado nos Eléctricos é outro conceito implementado pela empresa para celebrar o 

tradicional num local que qualifico de “pouco habitual”! Vários artistas são assim 

convidados a cantar o fado no transporte público sobre carris, para propiciar um 

momento algo nostálgico, mas sobretudo uma experiência estética inusitada, aos 

viajantes de um instante. 

 

Os grandes concertos ao ar livre, de todo o tipo de estilo musical na Torre de Belém ou 

no recinto do Castelo de São Jorge, também fazem parte da oferta cultural da EGEAC: 

do Rock & Roll à música Pop, passando pelo Fado e a música lírica, todos ficam 

agradados com o multifacetado dos programas. (EGEAC: Outubro 2009) 

 

O centro da cidade também é palco de algumas das suas iniciativas culturais: o desfile 

de Carnaval, das Máscaras Ibéricas ou do Com’Paço. A animação de rua e a 
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organização de grandes exposições são outros contributos da empresa na vida cultural 

da Lisboa. (EGEAC: Outubro 2009) 

 

Com o intuito de promover a sua imagem enquanto empresa cultural no plano nacional 

e no estrangeiro, a EGEAC tem vindo a participar em vários grandes eventos como o 

Euro 2004, os MTV Music Awards em 2005, o Lisboa-Dakar em 2005 ou a Regata 

dos Grandes Veleiros em 2006. (EGEAC: Outubro 2009) 

 

Porque a época natalícia ocupa um lugar importante na cultura lisboeta e portuguesa em 

geral, a empresa organiza vários concertos e eventos culturais associadas a essa 

temática, com o espírito de Natal sempre presente, assim contribuindo, inclusive, para o 

sentido de coesão e solidariedade social. 

 
 
Ao olhar para os seus objectivos confirma-se com as sucessivas referências que a 

entidade empresarial municipal tem-se empenhado em atingi-las. A EGEAC é, assim, 

de grande importância para a cidade de Lisboa enquanto elemento dinamizador, 

propulsor e afirmativo da imagem de Lisboa em Portugal, como também, aliás, no resto 

do mundo, ao envolver-se em actividades relevantes a diversos níveis de recepção. 
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2.7 O Meu Estágio 

 

Neste subcapítulo começo por apresentar de forma concisa o meu estágio e depois passo 

a identificar e definir os diferentes graus de participação que a EGEAC pode ter cada 

vez que se envolve na realização de um evento, limitando-me, contudo, ao papel que a 

empresa desempenhou nas iniciativas que acompanhei. Explico de seguida, em que é 

que consistiu cada projecto em que trabalhei e o meu contributo em cada um. 

 

O meu estágio na Direcção de Gestão Cultural teve início no dia 2 de Março de 2009, na 

sede da EGEAC onde, após ter sido apresentada à maior parte dos funcionários da 

empresa pelo Dr. Pedro Moreira, director da DGC, foi-me permitido consultar o plano 

de 2009, os “Instrumentos de Gestão Previsional”, bem como documentos relativos à 

organização de eventos anteriores, de forma a perceber melhor o funcionamento da 

Direcção e da empresa onde iria trabalhar durante quatro meses e meio.  

 

Ao longo da minha aprendizagem e formação mostrei-me sempre disponível e pronta a 

ajudar dado o meu grande interesse em adquirir novos conhecimentos, procurando 

corresponder a tudo o que me era solicitado com maturidade e responsabilidade. Esta 

postura permitiu-me participar em muitos e variados projectos, como o veremos mais 

adiante. 

 

 

2.7.1 O “DIA A DIA” NA EGEAC 

 

A EGEAC, enquanto empresa pode encontrar-se envolvida numa iniciativa enquanto 

“Parceiro estratégico”, o que implica, além do apoio financeiro, o acompanhamento no 

processo de organização do evento e a cedência de um dos vários equipamentos sob 

gestão da EGEAC. É assim conferida uma certa dignidade institucional à entidade 

cultural bem como à Câmara Municipal de Lisboa, na medida em que se tornam ambas 

parceiras estratégicas do evento, e o equipamento de acolhimento do evento passa a 

surgir como “produtor” ou “co-produtor”, caso haja outros “estabelecimentos” 

participantes. 
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Quando a programação e a produção de terreno são ambas desenvolvidas pela empresa 

e mais concretamente, pela Direcção de Gestão Cultural, a EGEAC juntamente com a 

CML, enquanto principal accionista, têm a função de “organizadores”. 

 

Caso o projecto não seja nem fruto de um dos elementos da DGC, nem desenvolvido 

neste mesmo departamento, limitando-se a empresa a participar no processo de 

produção de terreno em parceria com uma qualquer outra empresa cultural, o trabalho 

desenvolvido é qualificado de “co-produção”. 

 

Existem também situações em que, para a organização e a produção de um determinado 

evento é assinado um protocolo com outra instituição. Neste caso, como existe uma 

colaboração com uma entidade parceira, o papel da EGEAC é igualmente de “co-

produtora”. 

 

 

2.7.2 O “ANTE” FESTAS DA CIDADE 

  

A MONSTRA – Festival de animação de Lisboa  

 

No meu segundo dia de estágio, fui desde logo envolvida num primeiro projecto, o 

festival de animação de Lisboa Monstra, para o qual me limitei a ajudar a gestora do 

projecto, a colega Margarida Antunes, a enviar os convites para a sessão de abertura e a 

realizar os livre-trânsitos necessários à produção. Esta minha participação pouco 

relevante deveu-se ao facto da programação desta iniciativa já se encontrar 

completamente concluída, uma vez que iria decorrer do dia 9 ao dia 15 de Março. 

(Anexo 8) 

 

A Monstra 2009, oitava edição do festival, teve como convidado oficial a Suíça, país 

de origem do Manifesto do Dadaísmo, propondo-se assim comemorar os noventa anos 

do movimento Dadaísta, cuja linha de pensamento era chocar e contradizer o “racional” 

ao fazer prevalecer a arte abstracta e irracional, como por exemplo, o “Art Nouveau” ou 

o “Impressionismo”. (UNIVERSIA: Outubro 2009) 
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Este festival propôs vários filmes, obras de longa-metragem e curta-metragem 

(geralmente, filmes de estudantes), que entraram em competição, assim como vários 

workshops. Este ano, foi dada uma certa relevância à programação para os mais jovens 

com a Monstrinha, que ofereceu um vasto leque de filmes adaptados em função da 

idade do público a que eram destinados. (UNIVERSIA: Outubro 2009) 

 

Para a realização deste festival de animação, a EGEAC e, consequentemente, a Câmara 

Municipal de Lisboa tiveram uma função de “parceiros estratégicos”, na medida em que 

disponibilizaram o Cinema São Jorge e o Museu da Marioneta para a realização deste 

projecto. A organização coube à TriAxis que pôde contar com a parceria do Teatro 

Meridional e com o apoio do Museu da Fundação Oriente, do Museu de Etnologia e da 

Escola Secundária D. Dinis, para a apresentação das várias actividades culturais. 

(Anexo 8) 

 

No âmbito desta iniciativa, tive a oportunidade de conhecer melhor a minha colega 

Margarida Antunes, ao auxiliá-la no trabalho que ainda lhe restava realizar e ao 

acompanhá-la em várias actividades propostas pelo festival. Participámos, assim, no 

museu da Marioneta, na inauguração da exposição intitulada Passeio de domingo, que 

consistia numa “viagem” pelos bastidores do filme de José Miguel Ribeiro (filme que 

iria ser transmitido no festival) e assistimos, no Cinema São Jorge, a uma sessão da 

Monstrinha e a um filme integrado num dos programas do festival designado por 

Panorama das Longas. (Anexo 8) 

 

O tempo de envolvência nesta iniciativa foi escasso, contudo, permitiu familiarizar-me 

com o trabalho mais prático da organização de um evento, como também com a colega 

e alguns equipamentos da EGEAC. 

 

 

INDIE LISBOA’09 – 6º Festival Internacional de Cinema Independente 

 

Este Festival de Cinema Independente, que decorreu de 23 de Abril a 3 de Maio, 

encontrava-se dividido em nove secções, sendo uma delas intitulada Herói 

Independente e tendo este ano homenageado dois grandes realizadores: Werner Herzog 

e Jacques Nolot. A iniciativa ofereceu um número considerável de curtas e longas-
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metragens destinadas a públicos muito diversificados, ao abranger todos os géneros 

cinematográficos. (INDIELISBOA’09: Outubro 2009) (Anexo 9) 

 

No dia 23 de Março, foi-me dada a possibilidade de assistir à minha primeira 

conferência de imprensa, que se realizou no cinema Londres, e onde foi oficialmente 

apresentada a programação do IndieLisboa‘09 à comunicação social. Este 

procedimento é fundamental para uma boa promoção do evento, na medida em que é 

fornecido a cada jornalista um dossier de imprensa, que contém toda a informação 

relevante, para que possam proceder à sua divulgação nas melhores condições.  

 

Ao ceder o Cinema São Jorge e havendo outras entidades envolvidas7, a EGEAC passou 

a ser co-produtora do evento e foi-me então pedido para proceder ao envio dos convites 

para a cerimónia de abertura e de encerramento do IndieLisboa’09. (Anexo 9) 

 

O tempo limitado de envolvência também se explica pelo facto da fase de programação 

se encontrar já no seu término. No entanto, fiquei a saber como funcionava a 

apresentação oficial de um evento e a maneira mais eficaz de o promover. 

  

 

Comemorações do 25 DE ABRIL  

 

Como especificado no Boletim Municipal (Anexo 1: BM, 36 [393]), a Câmara 

Municipal de Lisboa pode, em qualquer altura, atribuir a realização de novos projectos à 

EGEAC. Foi o que ocorreu quando, no dia 14 de Abril, o director da DGC, o Dr. Pedro 

Moreira, convocou uma reunião de carácter urgente com toda a sua equipa e cujo o tema 

era as “Comemorações dos Trinta Anos da Revolução do 25 de Abril”. Depois de nos 

ter explicado os motivos da nossa presença, ficámos a saber que teríamos de proceder à 

produção da iniciativa, previamente programada e aprovada pela Câmara de Lisboa, 

num período de apenas sete dias úteis. 

 

                                                
7 O IndieLisboa’09 pôde também contar com o apoio da CML e da Fundação Oriente (Anexo 9) 
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Com a programação estabelecida, a EGEAC limitou-se a organizar e a realizar a 

produção de terreno em parceria com a empresa DuplaCena, tornando-se, assim, co-

produtores do evento. 

 

As várias iniciativas agendadas tinham como locais de concretização o Jardim de São 

Pedro de Alcântara, o Jardim da Estrela e o Largo de Camões. Para tal, foram 

requisitadas várias licenças e uma parte significativa do equipamento municipal 

disponível. Nestes momentos de quase improvisação, pude constatar o bom 

funcionamento do trabalho de equipa que existia no seio da Direcção de Gestão 

Cultural: a disponibilidade por parte dos colegas foi imediata e, quanto a mim, ia ter a 

minha primeira experiência no terreno!  

 

Para tal, estabeleceu-se um plano de trabalho e, na véspera das comemorações, estive 

com a minha colega Seomara Martins no Jardim de São Pedro de Alcântara, para 

assistir às montagens das tendas destinadas aos camarins dos artistas e à “régie”, e 

também dos palcos necessários às actuações previstas para o dia seguinte: o concerto 

pop-rock dos “Teen Garage” e o concerto dos famosos pianistas, Bernardo Sassetti e 

Mário Laginha. Os equipamentos de som e de luz, assim como os pianos deram entrada 

no jardim no dia 25 de Abril, dia da actuação, devido essencialmente à fragilidade e à 

importância monetária do material. Os cravos não faltaram ao acontecimento e, no meio 

de tanta flor, a chuva não quis deixar de participar, o que levou ao cancelamento do 

concerto dos referidos pianistas, que teve de ser adiado e incluído no programa das 

Festas de Lisboa. 

 

Esta primeira experiência de trabalho no terreno foi memorável na medida em que 

fiquei a saber como é que se organizava um evento desta natureza mas, sobretudo, se 

geriam o tempo e as pessoas disponíveis. 

 

 

2.7.3 AS FESTAS DE LISBOA 

 

Com a aproximação das Festas da Cidade de Lisboa, chegaram, como referido 

anteriormente, novos recursos humanos para ajudarem a equipa da DGC nesta árdua 

tarefa. Cada produtor das “Festas de Lisboa” tinha como objectivo específico produzir o 
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evento que lhe era confiado, tendo a parte de programação sido concluída ou estando 

em vias de o ser. Assim sendo, à Ana do Rosário foi atribuído o Concerto de 

Encerramento das Festas de Lisboa, à La-Salete Soares o Andar em Festa, à Sofia 

Ventura o Mundo Mix e ao Vítor Jesus a gestão de todo o equipamento necessário para 

a realização de todas as iniciativas, como também o acompanhamento no terreno das 

várias montagens e desmontagens. 

 

A maior parte dos projectos em que participei estavam incluídos nas Festas de Lisboa e, 

se bem que já devidamente organizados, tive a possibilidade de participar na 

programação de alguns e, obviamente, na produção de terreno de quase todos.  

 

 

Concurso das MARCHAS POPULARES DE LISBOA 

 

Limitar-me-ei a falar aqui do trabalho desenvolvido no âmbito do Concurso das 

Marchas da Cidade, uma vez que a natureza deste projecto será definida e desenvolvida 

de forma mais específica posteriormente. Aproveito também para salientar que foi neste 

projecto que tive maior tempo de envolvência, justificando assim a amplitude do relato 

que se segue. 

 

 

A minha participação na iniciativa das Marchas Populares de Lisboa iniciou-se logo 

na terceira semana de estágio. Comecei por ajudar a minha colega Fernanda Maria 

Rodrigues, responsável pela organização deste evento há dezanove anos, no envio de 

ofícios para a contratação de vários serviços das mais diversas naturezas como, por 

exemplo, o envolvimento dos agentes da PSP, da Polícia Municipal ou ainda pedidos de 

iluminação extra para locais de ensaios de algumas Marchas.  

 

No início do mês de Abril, foi-me confiada a elaboração primária da revista das 

Marchas Populares de Lisboa 2009, que consistia no tratamento da informação – tema 

da Marcha, composição da Marcha e letras das músicas que iriam ser cantadas – que me 

era enviada pelos responsáveis das colectividades participantes. Além desta tarefa, 

fiquei responsável pelo registo dos inumeráveis pedidos de convites, que chegavam 
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diariamente à EGEAC, para obter alguns lugares sentados durante as exibições das 

Marchas no Pavilhão Atlântico e/ou na Avenida da Liberdade.  

 

No dia 21 de Abril, tive a oportunidade de assistir à minha primeira reunião das 

Marchas Populares, que decorreu no Museu do Fado, e cujo intuito era possibilitar um 

diálogo e uma troca de ideias entre os responsáveis dos grupos de Marchantes e a 

televisão oficial das Festas, a SIC. O encontro contou assim com a participação dos 

representantes das Marchas, de dois administradores da EGEAC, o Dr. Paulo Braga e a 

Dr.ª Lucinda Lopes, de dois representantes da SIC responsáveis pela programação e 

pela difusão do acontecimento e, finalmente, dos membros da equipa das Marchas da 

DGC: Fernanda Maria, Pedro Moreira e Sara Cruz.  

 

O director da Direcção de Gestão Cultural começou por informar os responsáveis das 

colectividades que lhes tinha sido transferido, para as devidas contas bancárias, o 

subsídio atribuído pela Câmara Municipal de Lisboa. Acrescentou que a abertura do 

desfile na Avenida seria realizada este ano pela Marcha convidada, a Marcha 

SanJoanina dos Açores. 

 

Aos representantes da SIC coube anunciar as novidades previstas para o ano de 2009: 

cada colectividade iria ser filmada para dar a conhecer aos telespectadores os seus 

aspectos mais íntimos, sendo que estas reportagens seriam transmitidas no programa 

matinal Fátima, e seria igualmente organizado um concurso online dedicado ao 

concurso.  

 

Uma vez expostos estes factos, foi de seguida dada a palavra aos vários representantes 

das Marchas que, com o objectivo de melhorar as transmissões televisivas durante as 

diversas actuações das Marchas, sugeriram o seguinte: limitar o acesso ao “grande 

tapete vermelho”, colocado em frente à tribuna principal, à Comunicação Social, porque 

muitas vezes impede a boa actuação dos marchantes; atribuir uma maior relevância à 

exibição das Marchas no Pavilhão Atlântico; entrevistar os padrinhos de cada Marcha 

no início da Avenida de forma a evitar os atrasos que costumam ocorrer e, finalmente, 

realçar a importância da colectividade enquanto entidade activa de uma freguesia. 
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Estas sugestões foram tidas em consideração pela SIC e, desde logo, foi solicitado um 

historial a cada colectividade, para poder realçar a importância da sua actividade nos 

bairros. Quanto aos problemas relacionadas com a Avenida, os produtores televisivos 

prometeram ter mais cuidado e divulgar melhor a exibição no Pavilhão.  

 

Na sequência desta reunião foi-me acrescentada uma nova tarefa que consistia em 

enviar toda a informação das Marchas a vários produtores da SIC, para incluírem estes 

dados no site que lhes era dedicado. Estabeleceu-se, assim, uma troca intensa de emails 

entre mim e os responsáveis do canal televisivo, que resultou num trabalho muito 

profissional e instrutivo. 

 

 

Um mês antes do grande desfile das Marchas na Avenida, começou a organizar-se toda 

a documentação necessária, para a boa realização das múltiplas exibições das Marchas, 

e procedeu-se ao envio dos convites destinados às Juntas de Freguesia e às inúmeras 

pessoas que os tinham requisitados. Foi também nessa altura, que começaram as nossas 

visitas aos locais de ensaio das Marchas, com a participação activa do presidente da 

Câmara Municipal de Lisboa, Dr. António Costa. 

 

Com o intuito de facilitar e optimizar o decorrer do concurso das Marchas Populares de 

Lisboa, todos os anos se recorre a vários assistentes cuja função principal é acompanhar 

e orientar os grupos participantes. Neste sentido, é atribuído um auxiliar a cada Marcha, 

à qual é previamente enviada toda a informação necessária: mapas do Pavilhão e da 

Avenida, listas de contactos e composição do grupo.  

 

 

Antes das apresentações oficiais dos participantes no pavilhão Atlântico, que 

corresponde à primeira fase do concurso, cada marcha realiza uma exibição de um 

tempo máximo de vinte minutos, de forma a adaptar-se ao recinto. Para assistir, 

juntamente com as minhas colegas Fernanda Maria e Sara Cruz, a este “exercício” 

permanecemos no local durante cinco dias. Antes de cada exibição competia-me 

identificar os camarins, distribuir as Revistas das Marchas e o Programa das Festas de 

Lisboa nas várias bancadas, assim como desempenhar qualquer outra função que se 

revelasse necessária. Durante a actuação estava postada junto à “porta de saída” para 
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facilitar a saída das Marchas, que acabavam de se exibir e para poder intervir, caso 

acontecesse algo fora da normalidade.  

 

Após várias exibições oficiais no Pavilhão Atlântico, que tiveram de ser repartidas por 

três dias, visto que iam a concurso vinte Marchas e duas extra-concurso (a Marcha 

Infantil e a Marcha dos Mercados), cumpriram-se os últimos preparativos para a Grande 

Noite de Santo António: estabeleci os últimos contactos com as pessoas que tinham 

solicitado bilhetes para assistirem ao desfile na Avenida; realizei alguns livre-trânsitos e 

uma lista de contactos úteis para fornecer à equipa de produção.  

 

Na noite de Santo António, na passagem de dia 12 para dia 13 de Junho, foi-me 

atribuída a função de “apoio à produção”, que consistia em dar assistência aos meus 

colegas colocados ao longo da Avenida da Liberdade para orientarem o desfile. Apesar 

de alguns contratempos, como a avaria do sistema de comunicação ou o atraso das 

Marchas, foi uma óptima experiência de trabalho em equipa.  

 

 

Depois da atribuição dos resultados veio o “Pós-Marchas”, que correspondeu à entrega 

da avaliação efectuada pelos vários verificadores e cronometristas às respectivas 

colectividades como também, posteriormente, à entrega da avaliação final do júri. 

 

 

O concurso das Marchas Populares de Lisboa foi, sem dúvida alguma, o projecto ao 

qual estive associada durante mais tempo, uma vez que o trabalho, mesmo que 

inconstante no início, começou em meados do mês de Março, terminando somente a 

meio do mês de Junho. A minha participação num evento de tamanhas importância e 

proporções foi realmente interessante e impressionante, na medida em que todo este 

projecto, programado e produzido pela EGEAC, se revelou ser um evento de grande 

êxito ao proporcionar um espectáculo único ao público de Lisboa.  
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IV Grande Desfile da MÁSCARA IBÉRICA 

 

Esta iniciativa contemplou mostras regionais com produtos de artesãos locais, alguns 

espectáculos (uma actuação da Fadista de Ourense, Maria do Ceo e do Grupo de Danzas 

de Ourense “Queixumes dos Pinos”), sem esquecer o espaço dedicado aos mais jovens 

com diversos ateliers e o famoso desfile. Ela foi organizada pela terceira vez 

consecutiva, pela EGEAC e a CML, em parceria com a Progestur, tendo como local de 

realização a praça do Rossio, durante três dias, de 15 a 17 de Maio, dando assim o toque 

de arranque oficial às Festas da Cidade. Este ano, o grande desfile contou com a 

presença de cerca de seiscentos e cinquenta participantes, provenientes de diversas 

zonas do Nordeste Transmontano de Portugal e de várias regiões de Espanha (Zamora, 

Ourense, Astúrias, Leon e Cantábria). (Anexo 10) 

 

A minha envolvência neste evento limitou-se à realização de livre-trânsitos e à minha 

participação na produção de terreno, no dia 16 de Maio, onde foi solicitado que me 

mantivesse junto ao palco principal, de modo a acolher as entidades VIPs que 

pretendessem ter um melhor ponto de observação para assistirem ao espectáculo.    

 

Este projecto, com uma forte componente turístico-cultural, na medida em que 

estabelece uma troca de costumes entre as tradições portuguesas e espanholas, é uma 

óptima aposta porque permite ao público lisboeta descobrir, ou redescobrir, músicas, 

formas de divertimento e sabores, muitas vezes desconhecidos ou apagados da 

memória. Dos espectáculos à gastronomia, passando pelos ateliers criativos, a Máscara 

Ibérica foi do gosto de toda a gente: dos mais curiosos aos mais gulosos, dos mais 

jovens aos mais crescidos. 

 

 

Desde os primeiros tempos do meu estágio, encontrei-me envolvida em dois projectos 

que me deram a conhecer alguns procedimentos específicos que devem ser realizados na 

fase de programação de qualquer iniciativa, fase crucial, aliás, para uma produção bem 

sucedida. 
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No âmbito do II Festival de Bandas de Lisboa, COM’PAÇO fui convidada pela gestora 

do projecto, a colega Armanda Parreira, a participar na procura de espaços estratégicos 

da cidade e apropriados à actuação das várias bandas do Festival, de forma a promover 

o evento musical. 

 

Para o ROTAS & RITUAIS, iniciativas programadas e produzidas pela EGEAC, tratei 

de toda a informação que me era diariamente fornecida pela gestora dos projectos, a 

colega Paula Nunes, com o objectivo de estabelecer um plano, destinado à comunicação 

social, com as especificidades de cada evento, com o objectivo de o apresentar e 

promover da melhor forma. 

 

 

O ROTAS & RITUAIS 

 

O meu contributo neste evento, composto por inumeráveis actividades, das quais se 

falará mais adiante, apenas foi relevante na montagem da exposição fotográfica 

intitulada “Aurora dos Caminhos”. Tive assim a oportunidade de ajudar, durante dois 

dias (22 a 24 de Junho), a fotógrafa Luísa Ferreira, a ornamentar as várias vitrinas do 

Cinema São Jorge com as suas fotografias que nos oferecem um testemunho dos 

últimos pastores e das antigas rotas de transumância que ainda persistem em Portugal. A 

minha função, enquanto representante da EGEAC, era acompanhar a artista para lhe 

oferecer as melhores condições de trabalho.  

 

Com o início previsto para dia 24 de Junho, a exposição veio marcar a inauguração da 

segunda edição do Rotas & Rituais, dedicado este ano à Transumância, e propôs um 

vasto leque de actividades culturais, do qual se falará posteriormente, em vários pontos 

da cidade durante quinze dias. 

 

Esta experiência revelou-se óptima, tanto a nível profissional como pessoal. Mais uma 

vez, este estágio proporcionou-me a possibilidade de descobrir uma variante diferente 

das actividades culturais que é a montagem de uma exposição. 
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II Festival de Bandas de Lisboa – COM’PAÇO 

 

Com esta iniciativa, cuja primeira edição surgiu nas Festas de Lisboa de 2008, a 

EGEAC queria não só dar mais relevância ao trabalho das Bandas Filarmónicas que têm 

vindo a perder nas últimas décadas o interesse por parte do público, como também 

dinamizar a zona da Baixa Chiado onde decorre o Festival.  

 

Neste sentido, para a edição deste ano, a DGC apostou num grande espectáculo ao 

convidar treze bandas Filarmónicas a participarem no Festival e ao propor-lhes uma 

actuação conjunta, sob a direcção de um único Maestro, na Praça do Rossio. Uma vez 

que o evento era de grandes dimensões, foi assinado um protocolo entre a EGEAC e 

uma outra Instituição, a Falsete, para colaborarem juntas na organização e produção de 

terreno. 

 

O Festival de Bandas estendeu-se de dia 6 a 12 de Julho e contou com um workshop de 

uma semana para os jovens músicos provenientes das bandas participantes, um concerto 

da Banda da Carris no dia 11, assim como com várias actuações das doze bandas e o 

grande desfile na rua Augusta, no dia 12 de Julho. (Anexo 10) 

 

 

No âmbito da organização deste projecto, procedi à redacção e ao envio de vários 

ofícios informativos para a divulgação do evento no seio de vários centros de dia e 

Juntas de Freguesia; após o envio pelo correio do folheto informativo, foi estabelecido 

um contacto telefónico a fim de confirmar a recepção e a promoção do festival junto ao 

público e aos moradores das respectivas entidades. 

 

Foi-me também dada a possibilidade de adjudicar, com a supervisão prévia da gestora 

do projecto, alguns orçamentos propostos por vários serviços requisitados como os da 

Polícia de Segurança Pública, os do Regimento de Sapadores Bombeiros ou, ainda, os 

da Polícia Municipal. Como aconteceu no concurso das Marchas Populares de Lisboa, 

foi também necessário recorrer à participação de assistentes para acompanharem e 

orientarem as várias bandas em Lisboa, uma vez que a grande maioria provinha de 

localidades situadas fora da cidade. Organizei e enviei a cada auxiliar e às Associações 

participantes o material necessário para o bom decorrer do festival. 
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No dia 12 de Julho, participei no trabalho da produção de terreno. De manhã, as bandas 

filarmónicas começaram por actuar em doze locais da Baixa de Lisboa e, de forma a 

oferecer um pouco de conforto às menos “afortunadas”, que tinham ficado com espaços 

com pouca sombra, comecei por acompanhar a montagem dos chapéus de sol, 

fornecidos pelo patrocinador principal em duas áreas de actuação das bandas. Estes 

breves instantes musicais pretendiam promover o desfile, assim como os vários 

concertos que iriam ocorrer durante o dia. De tarde acompanhei o desfile da Rua 

Augusta orientando os participantes. 

 

A minha actuação neste projecto é óbvia uma vez que, como referido anteriormente, 

assisti à procura dos espaços das futuras actuações. Mesmo que, por vezes de forma 

superficial, participei na fase de programação e, posteriormente, na produção de terreno 

deste festival. É muito interessante e, sobretudo, gratificante o facto de poder constatar, 

após horas passadas a trabalhar para o evento, a sua boa concretização.  

 

 

Concerto de Encerramento – JORGE PALMA apresenta “Qualquer Coisa Pá 

Música” 

 

No dia 15 de Julho, dia do encerramento oficial das Festas de Lisboa, a EGEAC 

organizou um concerto na Torre de Belém intitulado Jorge Palma apresenta “Qualquer 

Coisa Pá Música”. Artista principal do concerto, o cantor português Jorge Palma 

convidou alguns amigos para encantarem o público lisboeta: Adolfo Canibal, Cristina 

Branco, Fausto, Sérgio Godinho, JP Simões, Mariza, Rui Reininho, o grupo Toca a 

Rufar e os Gaiteiros de Lisboa foram os artistas escolhidos. (Anexo 10) 

 

Nos meus últimos dias de estágio, tive assim a oportunidade de participar na finalização 

dos preparativos para esta grande actuação musical, ao auxiliar na montagem e na 

colocação do equipamento dos camarins destinados aos artistas, e também, no dia do 

concerto, orientar e encaminhar os cantores e os seus acompanhantes.  

 

 

Nunca antes tinha assistido a um concerto por detrás de um palco, pelo que se revelou 

muito interessante poder observar como é que se desenrolava realmente um concerto, ou 
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seja, o que acontecia nos backstages: as idas e vindas dos artistas, todo o trabalho de luz 

e de som coordenado ou, ainda, os momentos de descontracção dos artistas.  

 

 

Durante os quatro meses e meio de estágio na EGEAC, foi-me concedido o privilégio 

de me envolver, das mais diversas maneiras, em diferentes projectos, o que contribuiu 

em muito para a minha formação profissional. Tenho noção que a minha natureza 

proactiva e muito sociável facilitou o bom decurso do estágio e possibilitou a minha 

envolvência nestas iniciativas; há que realçar, contudo, que sem a extraordinária equipa 

da Direcção de Gestão Cultural o estágio não teria sido tão interessante, instrutivo e 

emocionante!  
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2.8 Projecto tradicional 

 

O concurso das Marchas Populares de Lisboa é considerado, por muitos, o elemento de 

referência das Festas de Lisboa. Quem não está à espera da véspera do dia de Santo 

António, para ir comer umas sardinhas assadas, num bairro popular da cidade ou assistir 

ao desfile dos marchantes na Avenida da Liberdade? Esta iniciativa oferece ao público 

não só um espectáculo mágico, como também faz perdurar uma cultura, uma tradição 

cuja origem é, como o veremos já a seguir, pura e simplesmente popular. Mesmo que 

para muitos estas actuações sejam apenas momentos de entretenimento, para a maioria 

dos participantes é uma forma de representar a localidade de onde são originários ou 

onde habitam, ou com a qual, entretanto, criaram laços. O único problema, como pude 

observar durante as várias exibições desses grupos, reside na grande rivalidade que 

existe entre os bairros, que faz com que uma ocasião de diversão se transforme, por 

vezes, num momento de grande pressão e mau ambiente, onde o mais importante é 

ganhar. 

 

 

2.8.1 A ORIGEM DAS MARCHAS POPULARES  

 

Desde há muito que as Marchas fazem parte da tradição lisboeta e se encontram 

associadas aos festejos em honra do Santo António de Lisboa.  

 

Ao considerar alguns testemunhos de tempos mais remotos, apercebemo-nos da 

necessidade que os povos sempre tiveram de exprimir as suas emoções através da dança 

ou do canto. Eram organizadas, por exemplo, grandes celebrações religiosas em honra 

de um Deus ou como forma de agradecer uma boa colheita. (ABEL: 2006, 20)   

 

Em Lisboa, os Santos do mês de Junho – Santo António, São João e São Pedro – são 

comemorados há já alguns séculos. Os moradores dos bairros mais antigos costumavam 

decorar as janelas, os pátios e as ruas para festejar cada santo, com bailes e petiscos. 

Estas práticas foram estabelecendo, pouco a pouco, os vários elementos que 

caracterizam as celebrações dos Santos Populares. O balão, inicialmente simples 

elemento de ornamentação, passou a ser pendurado em arcos, proporcionando 
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luminosidade aos recintos onde eram colocados ou àqueles que os transportavam. As 

pessoas dançavam e comiam sardinhas e alcachofras assadas. Compravam-se também 

manjericos, acompanhados por uma quadra popular alusiva aos namoros ou ao Santo 

Padroeiro, na altura das Festas da Cidade. A escolha do manjerico, em detrimento de 

outras plantas da primavera, pode explicar-se pelo facto de além de ter uma função 

ornamental, ser também aromático, dando assim um toque perfumado aos festejos. A 

utilização destes produtos tem uma explicação puramente lógica, na medida em que 

estes elementos se encontravam com mais facilidade nesta época do ano. 

(SOTTOMAYOR: 2007, 28)8 

 

Devido ao calor, a necessidade de se refrescarem no chafariz mais próximo fazia-se 

sentir, os moradores percorriam então o bairro, cantando e dançando, com os arcos 

cheios de balões para os alumiar, até chegarem à fonte da localidade. Por vezes, alguns 

saíam dessa zona e dirigiam-se até à Praça da Figueira, onde se organizavam arraiais em 

nome dos mesmos santos. (SOTTOMAYOR: 2007, 28-29)  

 

Estes cortejos eram conhecidos por “Marchas ao flambó ou filambó”, que vem da 

denominação francesa “Marche aux flambeaux” (SOTTOMAYOR: 2007, 28), que 

consistiam em manifestações de ruas a andar e a cantar, empunhando lampiões ou 

outros elementos de iluminação, e limitavam-se normalmente à área do bairro. (ABEL: 

2006, 22) Mas, com o passar do tempo e a expansão demográfica citadina, as festas que 

apenas decorriam na cidade antiga, alargaram-se progressivamente aos novos espaços 

urbanos. (ABEL: 2006, 58) Naquela época, tudo parecia ser motivo de festa. 

 

 

2.8.2 O CULTO A SANTO ANTÓNIO 

 

A relevância atribuída ao culto de Santo António, por parte da população lisboeta, pode 

ser explicada por diversos factores. O facto deste Frade ter nascido e crescido numa 

casa em Lisboa, onde foi posteriormente construída uma capela é, na minha opinião, a 

razão preponderante. Consta também que, no dia e na hora em que este Franciscano foi 

canonizado em Pádua, todos os sinos lisboetas começaram a tocar, suscitando assim a 

                                                
8 A revista CumpliCIDADE, editada pela EGEAC e apoiada pela Editora Dinalivro, embora de circulação 
limitada, encontra-se na sede da EGEAC para uma eventual consulta. 
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grande devoção por parte do povo. Além disso, ao fixar a sede em Lisboa, a Ordem 

Franciscana só veio acrescentar mais credibilidade à difusão deste culto. (MOITA: 

1981, 11) 

 

Santo António, grande orador e defensor da fé cristã, tornou-se assim, em pouco tempo, 

o protector e padroeiro da cidade de Lisboa. Como acontece com frequência a qualquer 

Santo, o povo moldou a figura em função das suas necessidades e dos seus medos: uma 

vez protector do lar, outra vez advogado dos bons casamentos, o Frade Franciscano foi 

ganhando novas e variadas funções. Independentemente disto tudo, a devoção ao Santo 

é grande. Para além de ser quase obrigatória a presença de uma representação do Santo 

nas casas das famílias lisboetas, as manifestações, realizadas através de orações e 

promessas ao longo do ano, transformaram-se com o tempo, em grandes cerimónias 

litúrgicas. (MOITA: 1981, 11-13) O Franciscano passou a fazer parte do dia-a-dia dos 

lisboetas e, assim, da sua cultura, a cultura popular. (SILVA:1997)  

 

Pese embora o cunho marcadamente popular destes festejos, é de realçar que, desde 

muito cedo, a elite lisboeta se encontra igualmente associada às festividades, uma vez 

que o Município sempre foi o proprietário do local onde se situa a igreja dedicada ao 

famoso lisboeta. (SOTTOMAYOR: 2007, 28) Assim sendo, mesmo que muito 

celebrado desde a sua morte no século XIII, é a partir do século XVIII que, no dia 13 de 

Junho, data do seu falecimento, lhe passam a ser dedicadas várias cerimónias oficiais 

que acabavam com uma grande tourada oferecida pela Câmara Municipal de Lisboa. 

(MOITA: 1981) O povo, por sua vez, organizava as suas manifestações de rua, festas e 

bailes onde não faltava a famosa sardinha.  

 

 

2.8.3 O CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE LISBOA 

 

As festas, que no início eram organizadas espontaneamente pelo povo, vão perdendo 

muita dessa espontaneidade e restringem-se, cada vez mais, à organização religiosa e 

depois municipal, dando assim lugar ao concurso das Marchas Populares de Lisboa, que 

conhecemos hoje. 
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O primeiro desfile das Marchas Populares, na altura, grupos designados por Ranchos 

(SOTTOMAYOR: 2007, 24), teve lugar em 1932 e contou com a participação de seis 

bairros, com o intuito principal de animar e dinamizar um dos mais recentes recintos de 

espectáculos da época: o Parque Mayer. Os organizadores da iniciativa, patrocinada 

pelo Diário de Lisboa e o Notícias Ilustrado, foram Leitão de Barros9 (1896-1967) e 

Norberto de Araújo10 (1889-1904). Esta primeira edição nada tinha a ver com o 

concurso que conhecemos actualmente: o tom tipicamente lisboeta não estava presente, 

havendo quem trajasse com vestuários do Minho, e as canções cantadas só o eram 

porque estavam na moda. Contudo, o sucesso foi relevante e o objectivo cumprido. 

(SOTTOMAYOR: 2007, 24 e 29-32) 

 

Referindo-se a este primeiro desfile, Leitão de Barros definiu as Marchas como se 

segue:  

 

“No fundo tudo se limitava a disciplinar e subsidiar alguns núcleos 

bairristas, para que eles pudessem dar um pouco de exteriorização à 

sua fantasia e à inata arte, e bom gosto, de que é dotado o povo de 

Lisboa, além de, e principalmente, ir ao encontro de sua tradição de 

folguedos em honra dos Santos, ingénua maneira que ele tem de lhe 

prestar o seu culto”. (ABEL: 2006, 78) 

 

Em 1934, com a influência de Luís Pastor de Macedo (1901-1971), secretário-geral da 

Assembleia Geral do Grupo “Amigos de Lisboa”11, o concurso foi integrado nas Festas 

da Cidade e nos festejos tradicionais dos Santos Populares e passou então a ser 

organizado pela Câmara Municipal de Lisboa. Ao promover esta iniciativa, Macedo 

pretendia transformá-la numa oferta turístico-cultural da cidade de Lisboa. 

(SOTTOMAYOR: 2007, 29-30 e 34-35)  

 

 

                                                
9 Leitão de Barros foi um grande cenógrafo e um realizador português, a quem se deve o primeiro filme 
sonoro emitido em Portugal. 
10 Norberto de Araújo foi um jornalista e escritor português. 
11 Grupo surgido em 1936 composto por pessoas cujo objectivo é proteger e promover, a nível cultural e 
patrimonial, a cidade de Lisboa. 
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A partir de então, o número de bairros participantes vai aumentando e o concurso ocorre 

de forma inconstante devido essencialmente a questões de ordem financeira e social, em 

consequência, nomeadamente, das políticas do Estado Novo e da Segunda Guerra 

Mundial. Foi de facto preciso esperar pelo ano de 1988 para poder assistir anualmente a 

este desfile. (VALDEMAR: 2007, 16-20) 

 

A importância cultural e tradicional que é actualmente atribuída a esta iniciativa deve-se 

assim essencialmente a três dos fundadores dos “Amigos de Lisboa”: Leitão de Barros 

que soube, graças à sua experiência enquanto realizador e cenógrafo, dar o toque de 

“espectáculo” à iniciativa; Luís Pastor de Macedo que, ao ligar oficialmente esta 

iniciativa popular à elite, fez com que este evento se tornasse reconhecido e, assim, 

forjou uma tradição; e, finalmente, Norberto de Araújo que promoveu o aspecto lisboeta 

e sobretudo bairrista (usos e costumes de cada localidade) do concurso, preservando a 

história e as tradições da cidade. (SOTTOMAYOR: 2007, 32) 

 

 

2.8.4 AS MARCHAS CONTEMPORÂNEAS 

 

Actualmente, o número máximo de grupos participantes no concurso é de vinte, sendo 

que a Marcha Infantil e a Marcha do Mercado podem também desfilar enquanto simples 

participantes extra-concurso. Cada conjunto, formado por elementos de uma 

determinada colectividade, tem que ser composto obrigatoriamente por vinte e quatro 

pares, trajados em função do tema escolhido. Este último influenciará igualmente os 

cantos, os arcos e os trajes de cada Marcha.  

 

A “Grande Marcha de Lisboa”, escolhida por um júri, tem que ser cantada por todas as 

Marchas, tornando-se assim o hino comum das Marchas Populares. São as vozes dos 

Marchantes e os sons do cavalinho, grupo instrumental que acompanha cada Marcha, 

que proporcionam o espectáculo musical ao qual podemos assistir. Sem esta harmonia 

não haveria canto, e sem o canto a coreografia não seria possível e assim sendo, não 

existiria espectáculo. (PINTO: 2007, 61) 
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A apresentação dos participantes divide-se em três momentos, sendo os dois primeiros 

competitivos, enquanto que o terceiro se limita a uma mera apresentação. A primeira 

exibição realiza-se no pavilhão Atlântico, onde a Marcha é avaliada pela sua 

performance
12 a nível do canto, da coreografia, do traje e da postura. Durante o desfile 

na avenida da Liberdade, na véspera de Santo António, o júri limita-se a apreciar o 

efeito de espectacularidade de cada grupo, tendo em conta o tempo de actuação muito 

limitado (apenas cinco minutos). Após o concurso, cada Marcha desfila no seu próprio 

bairro. (PINTO: 2007, 56-57 e 67) 

 

A classificação final é obtida pela soma dos resultados atribuídos pelo júri, composto 

por um apreciador de cada especialidade, auxiliado por elementos que coordenam, 

controlam o tempo e verificam o cumprimento do regulamento. (PINTO: 2007, 67) 

 

 

Após ter participado e procurado conhecer melhor este concurso lisboeta, posso afirmar 

que o elemento que, a meu ver, perdeu mais importância nos últimos tempos, foi o 

“espírito bairrista”, caracterizado pela participação activa e orgulhosa dos moradores de 

cada localidade. Actualmente, é cada vez mais comum existirem núcleos em que a 

população, que outrora desfilava, se encontra muito envelhecida, não tendo marchantes 

suficientes para a composição de uma Marcha. Assim sendo, têm de recorrer aos mais 

jovens do bairro que, muitas vezes, se mostram pouco motivados para aprender, ou a 

marchantes provenientes de outras zonas de Lisboa. Este conjunto de modificações 

fazem com que o espírito de “Marchar pelo Bairro” se perca, uma vez que se apaga a 

ideia de desfilar em nome de uma determinada identidade espacio-cultural de que se 

orgulham. 

 

Lamentavelmente, foi-me dado observar que a maior parte dos participantes não tem em 

consideração o espectáculo que devem oferecer e esquecem-se por completo do que 

caracteriza o desfile: a Marcha. Muitos são os que se limitam a “gritar” as letras das 

músicas e a movimentar-se sem ter em conta o efeito de espectáculo que deveriam 

produzir. Além das rivalidades que persistem entre habitantes de bairros distintos, sendo 

                                                
12 Neste contexto, a performance deve ser entendido como o desempenho da Marcha na sua manifestação 
artística. 
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a vontade de ganhar o factor mais importante, por vezes, tal não é suficiente para obviar 

a pouca qualidade de algumas exibições. 

 

Apesar de todas as dificuldades e do trabalho considerável que envolve, o concurso das 

Marchas Populares de Lisboa, que festejou em 2007 os setenta e sete anos de 

nascimento, ainda tem uns belos anos pela frente, mantendo vivo o espírito festivo dos 

primeiros habitantes da cidade. 
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2.9 O Projecto inovador 
 

 

A escolha deste projecto, enquanto elemento inovador por oposição ao tradicional 

tratado anteriormente, deve-se ao facto de conseguir envolver a participação dos mais 

velhos e dos mais novos para realidades que, a meu ver, são fundamentais para o bom 

entendimento do mundo que nos rodeia. Rica a nível pedagógico, na medida em que 

ensina a ver a “Vida” de forma diferente da que se costuma ter, esta iniciativa tenta abrir 

as mentes dos cidadãos para elementos que fazem parte activa da cultura portuguesa.  

 

A primeira edição, dedicada à população cigana, quis confrontar-nos com os problemas 

existentes com esta comunidade enquanto que a segunda, referente à transumância, nos 

revelou a existência de práticas tradicionais que tendem a desaparecer. 

 

Tudo é fonte de conhecimento e riqueza, patrimonial e ideativa, faça parte do passado, 

do presente ou do futuro, tudo é relevante para a afirmação de uma Cultura como todo 

um modo de vida13. As pessoas têm de entender que não é apenas a comunidade 

portuguesa actual que faz a cultura do país, mas também os que nos rodeiam ou que nos 

rodearam. 

 

 

2.9.1 O “NASCIMENTO” DO ROTAS & RITUAIS  

 

Pensando agora nos que presentemente interagem na nossa cultura, irei abordar o 

surgimento do Projecto Rotas & Rituais, na origem do qual esteve um pedido 

efectuado pelo presidente do Conselho de Administração, o Dr. Miguel Honrado, à Dr.ª 

Paula Nunes, que consistia em pensar numa iniciativa que envolvesse a participação de 

vários equipamentos da empresa, sendo um desses, o Cinema São Jorge.  

 

É de salientar, a propósito, que na ausência de bibliografia específica referente ao tema, 

a redacção deste subcapítulo foi realizada precisamente com base nas explicações da 

gestora do projecto, a minha colega Paula Nunes. 

                                                
13 “I would then define the theory of culture as the study of relationship between elements in a whole way 

of life.” Williams, Raymond. (1961)”. The Long Revolution. London: Pinguin Books, 63 
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No âmbito da elaboração desta iniciativa, a colega Paula Nunes teve em consideração os 

seguintes pontos: optar por um conceito que pudesse ter continuidade, como o 

nomadismo ou a viagem, para poder assim abranger questões sociais, económicas, 

culturais e políticas; não se limitar a concertos, mas oferecer uma vasta escolha de 

actividades que envolvesse várias áreas como a música, o teatro, o cinema, 

conferências, exposições sem esquecer actividades para os mais jovens. Como mo 

explicou, o intuito deste projecto era a criação de uma vertente social suficientemente 

relevante para poder chamar a atenção de cada um para as realidades culturais que nos 

rodeiam e que muitas vezes não vemos. Foi nesta linha de pensamento que surgiu o 

nome de Rotas & Rituais para designar este projecto inovador. 

 

 

2.9.2 “O POVO DAS ESTRELAS” – 1ª Edição 

 

Na sequência de muito trabalho, a primeira edição do Rotas & Rituais teve lugar em 

2008 e, tendo em conta as considerações acima referidas e o facto daquele ano ter sido 

proclamado “Ano Internacional do Diálogo Intercultural”, afigurou-se uma decisão 

óbvia ser dedicada à Comunidade Cigana, já que ela está presente no nosso país há já 

muito tempo, e que, infelizmente, ainda hoje sofre perseguições discriminatórias. 

 

A iniciativa, O Povo das Estrelas, decorreu do dia 24 de Junho (Dia Nacional do 

Cigano) a 4 de Julho no Cinema São Jorge, no Padrão dos Descobrimentos e no Museu 

do Fado, e contou com a realização de duas exposições de fotografias, uma exposição 

de pintura e uma mostra de trajes, assim como com um ciclo de cinema (com a 

participação exclusiva do realizador Tony Gatlif), três concertos, uma peça de teatro e 

vários ateliers destinados aos mais pequenos. (Anexo 11) 

 

Com esta edição, o objectivo principal da EGEAC, e mais especificamente da Paula 

Nunes, era chamar a atenção do todos nós para a existência de pessoas que, mesmo que 

diferentes na sua forma de agir ou vestir, enfim, viver, fazem, contudo, parte integrante 

da realidade actual do nosso país e, portanto, das nossas vidas presentes, e também das 

passadas e futuras. Como qualquer outro grupo étnico, a comunidade cigana tem direito 

ao respeito e é então importante saber aceitar a diferença do outro e não afastá-lo e 

renegá-lo, como tem vindo a acontecer há mais de um século. 
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Ao promover um olhar diferente sobre esta comunidade, através das várias actividades 

propostas no âmbito da primeira edição do Rotas & Rituais, Paula Nunes expressou o 

seguinte desejo:  

 

 “Quis aproximar duas comunidades que se encontram de costas 

voltadas há mais de um século e, embora seja difícil de aceitar para 

muitos, são tão portugueses como tu e eu.”  

 

Além disso, o evento ultrapassou os seus desígnios ao verificar-se uma participação 

activa do povo cigano em todas as actividades, se bem que na vertente negativa se 

constatasse um comportamento pouco cívico de certas pessoas que recusaram sentar-se 

ao lado de um cigano para assistir a um concerto.  

 
 
 
Gosto de pensar que mesmo que esta iniciativa não tenha “curado” o racismo 

desenvolvido contra essa etnia, tenha pelo menos aberto os olhos à população lisboeta 

para uma realidade com a qual convivem diariamente. Além disso, é de realçar que 

todas as actividades realizadas foram acompanhadas e gravadas por uma equipa de três 

antropólogos do Centro de Estudos Sociais e tornaram-se, assim, um instrumento de 

trabalho útil e relevante para todo e qualquer estudo social referente a Portugal. 

 

 

Apesar do grande interesse e da grande vontade por parte da DGC de dar continuidade a 

esta temática, para poder atingir mais público e obter mais resultados, o Conselho de 

Administração achou preferível mudar a temática anualmente.  

 

 

2.9.3 “A TRANSUMÂNCIA” – 2ª Edição 

 

Em 2009, o Rotas & Rituais propôs um tema que, embora menos controverso, se 

apresenta de grande interesse e relevância para a nossa história cultural: A 

Transumância. Caracterizada pelo deslocamento dos gados, encaminhados pelos 

pastores, para locais mais férteis e com condições climatéricas mais favoráveis, a 

Transumância suscitava uma grande aproximação entre povos, por via dos pastores 
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oriundos de toda a Europa, o que proporcionou uma rede económica importante durante 

vários séculos. (Anexo 12)  

 

Este movimento transumante, muito presente na Península Ibérica no passado, encontra-

se actualmente quase completamente extinto e desenvolve-se apenas em pequenos 

circuitos: os poucos pastores sobreviventes nesta época moderna são raros e já não têm 

de percorrer quilómetros em busca de campos mais férteis para os seus animais, 

perdendo assim a componente nómada que definia a prática. 

 

Com esta segunda edição do Rotas & Rituais, pretendeu-se homenagear estes homens 

que enfrentaram durante anos sem conta o isolamento e a falta de conforto, para 

subsistirem, deixando assim à nossa sociedade um testemunho importante desta “parte 

de história” que fez e continua a fazer parte da nossa cultura. 

 

A iniciativa decorreu de dia 24 de Junho a 4 de Julho e contou com muitas e variadas 

ofertas culturais: duas exposições, duas peças de teatro, um ciclo de mostra de filmes e 

um ciclo de documentários/ficção, três conferências, três concertos e algumas oficinas 

musicais para os mais jovens. (Anexo 12) 

 

Apesar de um certo interesse demonstrado pelo público para com a temática desta 

segunda edição do Rotas & Rituais, houve, contudo, uma baixa significativa na 

afluência às várias actividades que se explica por uma falha ocasionada pela 

comunicação: a promoção da iniciativa foi tardia, revelando-se assim pouco eficaz.  
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2.10 Tradicional Vs Inovador 

 

O concurso das Marchas de Lisboa, cujo nascimento se situa na década dos anos trinta, 

tornou-se uma actividade cultural de grande sucesso e tradição. Com uma adesão 

notável por parte do público, que se deve essencialmente ao costume das gentes 

lisboetas em assistirem anualmente ao desfile na avenida da Liberdade, este projecto é a 

iniciativa das Festas de Lisboa por excelência. Contudo, ao longo dos anos, vieram 

acrescentar-se outros géneros de eventos culturais que primam pela grande diversidade 

de actividades que propõem.  

 

Apesar de se revelar muito importante, na medida em que faz perdurar as práticas dos 

primeiros moradores de Lisboa e a tradição da Cidade, as várias exibições dos 

marchantes limitam-se a oferecer um espectáculo visual e sonoro ao público. Em 

contrapartida, o Rotas & Rituais, além de ser mais diversificado, ao oferecer concertos, 

exposições e ateliers, entre outros, também é composto por uma vertente social e 

pedagógica mais relevante, propiciando uma identidade multicultural. A meu ver, ao 

estar somente onze dias em exibição, encontra-se muito limitado no tempo, sendo 

desejável desdobrar o projecto em iniciativas afins que mantenham vigente a sua 

temática essencial. 

 

Uma vez que o Conselho de Administração da empresa deseja um novo tema 

anualmente, as exposições deveriam permanecer mais algum tempo para poder captar o 

interesse de outros públicos, como por exemplo, o da faixa etária dos treze aos vinte e 

um anos que nos meses de Maio, Junho e por vezes Julho se encontram em plena época 

de exames. 

 

No mesmo sentido, a EGEAC poderia propor algumas iniciativas ao longo do ano 

referente à próxima edição, divulgando, assim, as futuras actividades e promovendo um 

maior interesse por parte do público durante a realização efectiva do projecto. 

 

A oferta cultural da EGEAC propõe ao público de Lisboa actividades culturais 

diversificadas e baseadas numa mistura entre a tradição e a capacidade de inovar, 

proporcionando um certo divertimento aos que assistem e também, mesmo que de 
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maneira subtil e nem sempre consciencializada pelos seus receptores, um testemunho 

dos tempos mais remotos que moldaram e fazem a nossa Cultura. 


