
INTRODUÇÃO 

 

 

“Chapéus há muitos, seu palerma”! Quem não se lembra desta famosa réplica de Vasco 

Santana, no primeiro filme inteiramente sonorizado em Portugal, realizado por Telmo 

Cottineli em 1933: A Canção de Lisboa? Ou ainda do “Ò Evaristo, tens cá disto?” que o 

homem embriagado, interpretado por Vasco Santana, repetia sem conta a António Silva 

no filme O Pátio das Cantigas, realizado, em 1942, por Francisco Ribeiro. Sem 

esquecer o Costa do Castelo (1943), que contou com a participação de Maria Matos e 

António Silva. Todos estes filmes são, a meu ver, um óptimo testemunho da vida 

quotidiana da Lisboa do início do século XX. 

 

Foi desde muito cedo que os meus pais me apresentaram o mundo do cinema português 

produzido pela Tobis, proporcionando-me, assim, as minhas primeiras impressões da 

vida e das tradições lisboetas. Note-se que, na altura, vivia em Bruxelas, cidade onde 

tinha passado a minha infância e adolescência, e mesmo sendo de nacionalidade 

portuguesa, pouco ou nada sabia da minha cultura de origem. Gostava daqueles filmes 

porque me ofereciam uma imagem diferente do que me rodeava no meu dia-a-dia: 

aquelas ruas, aqueles bairros, a alegria das pessoas e, sobretudo, as festas de rua, em 

nada se assemelhavam ao que estava habituada a ver. Gradualmente, no entanto, fui 

tomando consciência de que aquelas produções cinematográficas somente me davam 

um testemunho do início do século XX e que as mentalidades entretanto já tinham 

evoluído. Era com muito prazer que ouvia o meu pai, que tinha crescido em Lisboa, 

identificar os diferentes locais retratados na tela e relatar episódios que ali tinham 

ocorrido durante a sua juventude. Ficava, então, a pensar o quanto seria interessante ver 

como tudo estaria agora. Mal eu sabia que, alguns anos mais tarde, essa curiosidade um 

tanto nostálgica viria a encontrar as suas respostas. 

 

 

A primeira vez que assisti ao desfile de grupos de pessoas pelas ruas do bairro a cantar e 

a dançar, erguendo arcos e balões (facto que dará origem às Marchas Populares de 

Lisboa), para festejar Santo António, o padroeiro da capital portuguesa, foi no filme a 

Canção de Lisboa, no momento em que Vasquinho, personagem interpretada por Vasco 



 2 

Santana, reata namoro com a menina Alice, interpretada por Beatriz Costa. Naquela 

altura, não entendia o motivo de tanta euforia e entusiasmo para com um Santo. Coube 

aos meus pais explicarem-me que, embora em Bruxelas não houvesse qualquer tradição 

relativa aos Santos do mês de Junho, em Portugal nesse mês celebravam-se os 

chamados Santos populares, S. António, S. João e S. Pedro. O dia de Santo António, 13 

de Junho, era, inclusivamente, feriado municipal em Lisboa, uma vez que se tratava do 

padroeiro da cidade. As festividades, porém, não se limitavam àquele dia, ou à sua 

véspera, antes se prolongando por todo o mês. A temperatura amena dessas noites de 

despedida de Primavera e anúncio da época estival também convidava a esse convívio 

no espaço público, a céu aberto. 

 

A Canção de Lisboa e o Pátio das Cantigas inserem o telespectador no contexto 

bairrista da época onde, apesar da miséria e das inúmeras dificuldades com que se 

confrontavam, os habitantes viviam, no entanto, aparentemente felizes. Nesses tempos 

difíceis, os festejos e a devoção aos Santos, e sobretudo, a Santo António, não eram 

esquecidos, constituindo, de certo modo, uma forma de escapismo à dureza da 

realidade. Para tal, os vários pátios das zonas antigas da cidade eram ornamentados com 

manjericos, balões e outros elementos decorativos, criando, assim, uma ambiência de 

alegre fantasia. 

 

Estas práticas culturais, mesmo afigurando-se-me estranhas na altura, provocavam em 

mim uma certa curiosidade, algo semelhante ao desfolhar de um livro de histórias em 

que o desfecho, obrigatoriamente feliz, era celebrado por todos. Nunca pensei que viria 

a estudar e a entender o seu significado vinte anos mais tarde no âmbito de um relatório 

de fim de curso. 

 

 

Parece que na vida tudo tem uma razão de ser: conheci, bem cedo o “ambiente das 

celebrações ao Santo Popular lisboeta” através dos filmes da Tobis e, anos depois, 

decidi deixar Bruxelas para vir estudar para Lisboa onde, com o objectivo de concluir o 

meu mestrado, me foi permitido realizar um estágio na EGEAC, empresa municipal 

que, para além de estar situada em plena “Lisboa Antiga”, também organiza as Marchas 

Populares de Lisboa!  
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O certo é que sempre que subia a ladeira que conduzia à sede da empresa, situada 

mesmo ao pé da Costa do Castelo, foram muitas as vezes em que me lembrei do filme o 

Costa do Castelo! Tentava ali imaginar a casinha do senhor António e, na minha mente, 

tecia a história que aquelas pedras e calçadas guardariam. Tais pensamentos faziam-me 

vaguear na fantasia do meu mundo de criança, em que nostalgicamente criava, ou 

recriava, a cidade repleta de alegria e de tradição. Imaginação e estudo aliaram-se, pois, 

para melhor perspectivar essas manifestações culturais, de tal modo que o trabalho 

agora a desenvolver também reflecte o prazer de (re)visitar Lisboa. 

 

 

Considerando agora o meu percurso. De um ponto de vista académico e focalizado no 

processo de aprendizagem e integração na vida profissional, há que referir que o meu 

objectivo com este relatório é descrever o estágio que realizei numa empresa 

pertencente ao Município de Lisboa, dedicada à organização de eventos culturais na 

capital.  

 

Para tal, recorro a fontes bibliográficas de vária natureza nomeadamente a 

documentação jurídica pertinente para o entendimento da instituição e as suas valências, 

e bibliografia de natureza teórica para o esclarecimento de alguns conceitos e processos 

existentes no âmbito das actividades culturais. As obras que mais me inspiraram foram, 

por exemplo, a de Pedro Costa, A Cultura em Lisboa (2007) e a de Vera Dantas, A 

Dimensão Cultural do Projecto Europeu. Da Europa das Culturas aos Pilares de uma 

Política Cultural Europeia (2007), que, em conjunto, me facultaram um melhor 

entendimento sobre as actividades culturais na Europa, em Portugal e, mais 

particularmente, na cidade de Lisboa. Para uma boa compreensão quanto à criação e aos 

objectivos do Secretariado de Propaganda Nacional, consultei o livro de Raquel 

Henriques, António Ferro: Estudo e Antologia (1962/1990) e o site da Associação dos 

Amigos da Torre do Tombo. A Introdução ao Turismo (2001/2007) de Lícinio Cunha 

revelou-se ser uma óptima fonte para perceber a origem do Turismo e as suas diferentes 

vertentes no mundo actual. De entre os periódicos destaco a revista CumpliCIDADE de 

José Lopes que me permitiu descobrir de uma maneira pormenorizada a origem e a 

evolução do Concurso das Marchas Populares de Lisboa. 
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O presente relatório encontra-se estruturado em várias secções para melhor elucidar 

quanto ao processo de conhecimento e integração na EGEAC. Neste sentido, no 

primeiro capítulo começo por caracterizar a instituição de acolhimento a um nível 

histórico. Explico a sua origem e as suas sucessivas evoluções, nomeadamente em 

termos de composição da equipa de trabalho e das suas competências. A empresa é, de 

seguida, analisada a um nível mais físico, de forma a perceber o seu funcionamento real, 

baseando-me no organograma da entidade que nos esclarece quanto aos órgãos (o 

Conselho de Administração, o Fiscal Único, o Conselho Geral e o Conselho 

Consultivo), bem como aos diversos gabinetes e direcções que a compõem, as suas 

funções e as relações que estabelecem entre eles. Perceber a orgânica empresarial é, de 

facto, imprescindível para quem começa a sua actividade no mundo do trabalho. 

 

É no segundo capítulo que o meu estágio será abordado mais especificamente, 

começando por esclarecer o leitor quanto à composição e às funções do departamento 

em que realizei o meu estágio, a Direcção de Gestão Cultural (DGC). Seguir-se-á o meu 

relato e descrição das iniciativas em que tive a oportunidade de participar e o meu 

contributo em cada uma delas, ou seja, em que é que consistiu concretamente o meu 

estágio. Finalmente, procederei à análise pormenorizada de dois projectos, o Concurso 

das Marchas Populares, que se realiza há mais de 70 anos, e o Rotas & Rituais, bem 

mais recente, de forma a estabelecer uma comparação entre o tradicional, representado 

pelo primeiro, e o inovador, dado pelo segundo. 

 

No terceiro capítulo, será ponderada a importância que a cultura tem vindo a adquirir 

aos longos dos anos enquanto factor socioeconómico, uma vez que a Cultura e, por 

conseguinte, as actividades e produtos que dela resultam, são os elementos-chave da 

EGEAC. Começando, então, por considerar a questão de um ponto de vista geral, irei, 

depois, restringir-me ao caso português e por fim, à cidade de Lisboa, local onde a 

empresa realiza a seu trabalho. 

 

 

Para um melhor entendimento de aspectos e conceitos que julgo pertinente desenvolver, 

considerei importante explicar e, por vezes, definir alguns conceitos e procedimentos 

que lhe são inerentes ou associados. 
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Com efeito, no segundo capítulo, para uma melhor compreensão do leitor quanto ao 

objecto de trabalho da DGC, será definido o conceito de Gestão Cultural e explicados os 

diferentes graus de participação que a empresa pode ter cada vez que se envolve num 

projecto. Dadas as várias referências feitas aos Instrumentos de Gestão Previsional, 

parece-me interessante explicar em que é que consiste exactamente o referido 

documento e para que fins é utilizado. Acrescentarei, por fim, uma explicação sobre o 

processo de elaboração e os procedimentos necessários à realização de um projecto 

cultural. 

 

No último Capítulo, ainda que brevemente, será explanado o que entendo por Cultura, 

uma vez que é abordada a sua evolução nas sociedades e, mais especificamente, na 

portuguesa. Para compreender a importância adquirida pela Cultura no nosso país, há 

que relembrar a influência que o modelo ideológico do Estado Novo e, nomeadamente, 

António Ferro tiveram no início do século XX. A forte interligação que existe entre a 

Cultura e o Turismo tem vindo a revelar-se de tal forma importante na nossa sociedade 

que merece uma análise atenta. O mesmo se verifica, mais recentemente, com o 

binómio da Cultura e a Economia, que transformou a Cultura no factor económico 

relevante que reconhecemos actualmente. 

 

 

Para uma maior e melhor informação do destinatário, junto anexos referentes a 

publicações de divulgação mais restrita que se me afiguram de interesse para ilustrar 

algumas vertentes do trabalho desenvolvido. 


