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As páginas que se seguem ilustram, de
uma forma não exaustiva, o trabalho realizado
por uma vasta equipa num ciclo de governação
autárquica que abrangeu três mandatos, entre
2009 e 2021.
Agradeço a António Costa (Presidente
da Câmara Municipal de Lisboa 2007-2015)
e a Fernando Medina (Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa 2015-2021) a oportunidade
e a confiança que em mim depositaram para
conduzir o Pelouro da Cultura da autarquia.
Quero também deixar o meu profundo
agradecimento a todas e a todos que na
DMC – Direção Municipal de Cultura, na
EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos
e Animação Cultural, no meu Gabinete, bem
como em diversos serviços da Câmara Municipal
de Lisboa, contribuíram com o seu trabalho,
dedicação e criatividade para concretizar o
desígnio comum de fazer acontecer a Cultura
em Lisboa.
Foi um urdir permanente de ligações,
expetativas, frustrações e concretizações, na
consciência de que é no fazer, desfazer, alterar,
recomeçar que se vai fabricando uma teia sempre
inacabada e que com ela se vai evidenciando o
valor transformador da Cultura na vida de cada
um e na vida de todos nós.
Catarina Vaz Pinto
Vereadora da Cultura
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O trabalho que desenvolvemos ao longo de doze anos no
Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, e do qual
pretendemos dar conta neste documento, teve como inspiração
inicial o estudo elaborado em 2009 – Estratégias para a
Cultura em Lisboa –, atualizado por um novo exercício
coletivo de planeamento estratégico em 2017, ambos
coordenados pelo centro de estudos DINÂMIA’CETISCTE - IUL.
Tendo presente a visão mobilizadora inscrita
nesses documentos, ao longo destes anos o processo de
concretização das estratégias para a cultura em Lisboa
assenta no entendimento da cultura como uma dimensão
essencial da vida das pessoas e das cidades e como elemento
transformador do nosso devir individual e coletivo. Assenta
ainda no entendimento de que numa cidade, a cultura é o
espaço da diversidade e da proximidade.
Em 2009, num encontro com os agentes culturais da
cidade, na LX Factory, para apresentação do Programa
Eleitoral para a Cultura, foram identificadas as sete prioridades
programáticas que têm vindo a orientar a nossa ação:
1. Reestruturar e requalificar as instituições,
equipamentos e projetos municipais;
2. Renovar e agilizar o relacionamento com os artistas e
os agentes culturais da cidade;
3. Valorizar o património material e imaterial, como
elemento de pertença e identidade dos lisboetas e como
elemento ativo nas estratégias de desenvolvimento e
projeção externa da cidade;
4. Valorizar a cultura de proximidade, procurando aliar
o gosto pela cultura à necessidade de cultura;
5. Valorizar a dimensão intercultural de Lisboa, tanto
no que respeita ao passado e à memória, como aos
desafios do presente;
6. Reforçar a dimensão internacional e cosmopolita
da cidade;
7. Promover a cultura como fator de conhecimento,
competitividade e inovação.

“Baila Comigo
Lisboa” - Concerto
de encerramento das
Festas de Lisboa
em 2017, Praça
do Comércio.
©EGEAC/JoséFrade
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NUM PROCESSO EVOLUTIVO, A
ÁREA DA CULTURA FOI SENDO
CONFIGURADA COMO UM
ECOSSISTEMA VIVO E DINÂMICO
Procurámos, por outro lado, enquadrar estas prioridades
em estratégias de ação que assumem a cidade como um
organismo vivo, orgânico, complexo, volátil, composto de
pessoas, organizações, identidades, escalas, ideias, imaginários
diversificados, muitas vezes de natureza conflituante,
considerando como nossa missão nesse contexto:
• Abrir: horizontes e oportunidades para os artistas, os
lisboetas, os projetos, a cidade;
• Aproximar: as pessoas das artes, as artes das pessoas,
as pessoas uma das outras;
• Consolidar: instituições, projetos, iniciativas e relações;
• Integrar: pessoas, grupos, comunidades;
• Comunicar: estar próximo das pessoas, dos artistas,
explicar e divulgar melhor o que existe, o que se faz e
porquê;
• Articular: as diversas escalas da cidade, da freguesia, da
região;
• Colaborar: com os agentes culturais, com outros
organismos públicos e privados da cultura, com outras
áreas de governação autárquica e nacional.
Num processo evolutivo, a área da cultura foi sendo
configurada como um ecossistema vivo e dinâmico, de
uma enorme riqueza e diversidade. Nele, assumimos para
o município um papel facilitador, de permanente diálogo,
interação e reação às dinâmicas globais na cidade, procurando
colmatar carências, promover sinergias e densificar escalas,
identificar e apoiar projetos inovadores e tendências
emergentes, trabalhar para o grande público, mas também para
os nichos que fazem ambos a diferença no mundo global.
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O campo de intervenção das políticas culturais
locais tem vindo a alterar-se profundamente, sendo que
hoje não basta pensá-las numa perspetiva exclusivamente
setorial, apenas a partir das questões ligadas à viabilização
de condições para a criação, produção, distribuição e
consumo de bens e serviços culturais na área das artes ou do
património que, desde meados do século XX, constituíram
o foco destas políticas.
No tempo complexo, global, interdependente e de intensa
circulação de pessoas, bens e ideias em que vivemos, a cultura
deve ser encarada não apenas pelo seu valor intrínseco, mas
também pela sua capacidade vital de construção simbólica
das pessoas e das comunidades e de expressão da diversidade
humana. Tal como as outras atividades, ela é multidimensional
e tem hoje um contributo fundamental para as demais áreas
do desenvolvimento, seja no que se refere à economia, ao
planeamento urbano, ao ambiente, à educação ou à cidadania.
Nesse sentido, o campo das políticas públicas para a
cultura tem vindo a ampliar-se e a ser objeto de articulação
crescente com os restantes setores da governação, exigindo
novas abordagens e mecanismos de cooperação no seio da
autarquia. A adesão, em 2017, do Município de Lisboa à
Agenda 21 da Cultura, primeiro documento com vocação
mundial relativo às relações entre a Cultura e as outras áreas
do desenvolvimento sustentável adotado no quadro da rede
CGLU - Cidades e Governos Locais Unidos, confirmou
o compromisso da cidade para com a implementação desse
conceito transversal de Cultura.
Lisboa como Futuro Encontro de reflexão
com mais de 200
profissionais do setor
da cultura, a 19 de
março de 2016, na
Biblioteca de Marvila.
©CML/ArmindoRibeiro
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Espetáculo “Cidades
Invisíveis”, da
companhia Má-Criação,
no LU.CA – Teatro
Luís de Camões
em Março 2020
©LuísMartins

Agenda 21 para a Cultura
A Agenda 21 para a Cultura
foi aprovada em maio de 2004,
em Barcelona, pelas cidades e
governos locais comprometidos
com os direitos humanos,
a diversidade cultural, a
sustentabilidade, a democracia
participativa e a criação de
condições para a paz, no âmbito
da organização mundial Cidades
e Governos Locais Unidos
(CGLU), a maior rede mundial de
cidades de que Lisboa é membro
desde a sua fundação em 2004.
Neste documento as cidades
advogam o valor intrínseco
da cultura e o valor desta
na relação com as outras

áreas do desenvolvimento,
promovendo-a como o 4.º pilar
do desenvolvimento sustentável
a par das dimensões social,
económica e ambiental.
Em 2015. o documento
intitulado Cultura 21: Ações
veio atualizar e desenvolver
aquela Agenda e pode ser
considerado um guia prático dos
compromissos que as cidades e
governos locais desenvolvem
com os diferentes agentes da
sociedade e todas as áreas
de intervenção municipal,
tendo como base os conceitos
de sustentabilidade e de
transversalidade da cultura.

Neste documento organizam-se
as ações a desenvolver em nove
áreas setoriais. São elas:
• Direitos culturais
• Património, diversidade
e criatividade
• Cultura e educação
• Cultura e ambiente
• Cultura e economia
• Cultura, equidade e
inclusão social
• Cultura, ordenamento
urbano e espaço público
• Cultura, informação
e conhecimento
• Governança da Cultura
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A organização deste documento procura refletir esse
duplo olhar, setorial e transversal, sobre a cultura na cidade
de Lisboa, que julgamos essencial para o desempenho
adequado e atualizado da nossa missão.
Entendemos, por fim, que a prossecução de qualquer
política requer recursos e instrumentos de gestão adequados
indispensáveis para a capacitação da ação. Nesse âmbito,
foi dada uma atenção particular à requalificação física e
organizacional dos equipamentos culturais do município,
dado que são pilares fundamentais do ecossistema cultural
da cidade, garantes de memória, estabilidade, abrigo, e
simultaneamente de pluralismo, risco, experimentação
e inovação, fatores essenciais para a preservação dos
equilíbrios instáveis característicos do setor.
A atenção à gestão refletiu-se ainda na adoção de um
paradigma político e organizacional que encara a DMC
– Direção Municipal de Cultura e a EGEAC – Empresa
de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, como
instrumentos de realização da mesma estratégia, indutora
de uma articulação de projetos e atividades entre ambas, não
obstante as culturas organizacionais distintas.

Projeto Meio no Meio –
1º Foco de Dança com o
coreógrafo Víctor Hugo
Pontes. Participantes
de Marvila, Lisboa
e do 2º Torrão da
Trafaria, Almada,
em Fevereiro 2020.
©JoséCaldeira

www.agenda21culture.net

Esse novo posicionamento reflete-se também na
forma como os vários organismos do universo municipal
da cultura têm vindo a alargar o âmbito da sua atuação,
abrindo-se à cidade e às agendas do presente, tais como
a ecologia, a igualdade de género, a multiculturalidade, a
igualdade de oportunidades, a promoção do envelhecimento
ativo, utilizando metodologias participativas várias na
sua relação com os lisboetas e procurando, no espaço
de reflexão crítica que é por excelência o da cultura, ser
indutores de mudança e abertura a novas ideias e valores.
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2.
Crescimento e
Qualificação
Organizacional
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O Lu.ca - Teatro
Luís de Camões abriu
as suas portas a 1
de junho de 2018 e
constitui-se como
um teatro municipal
inteiramente dedicado
à programação
infanto-juvenil.
©DR

A valorização, reestruturação e requalificação das
instituições, equipamentos e projetos municipais
afirmaram-se como uma das linhas de ação que
considerámos essenciais para melhorar o ecossistema
cultural da cidade. Tal implicou agir ao nível das suas
condições de funcionamento e de gestão, nomeadamente
através da clarificação das respetivas missões, da
densificação dos seus conteúdos programáticos, da
qualificação, renovação e/ou ampliação das suas equipas.
Tanto a DMC, como a EGEAC foram objeto de
reestruturações internas ao longo deste período. Em
2011, no âmbito da reforma administrativa de Lisboa,
a Direção Municipal de Cultura reestruturou a sua
orgânica de departamentos e divisões, dada a necessidade
de autonomizar e diferenciar as competências de serviços
cuja ação justificava uma equipa dedicada em exclusividade.
Nesta mudança destaca-se a criação ou reorganização de
divisões como Ação Cultural, Rede de Bibliotecas, Arquivo
Municipal e Comunicação e Promoção Cultural, antes com
competências integradas em estruturas mais abrangentes,
agora com um perfil funcional e objetivos concretos
redefinidos e estruturas orgânicas independentes. Destacase ainda a transferência de gestão de algumas bibliotecas
para as Juntas de Freguesia de Lisboa.
Na EGEAC, o processo de reorganização teve início
em 2012, consubstanciado essencialmente pela transferência
progressiva para a sua gestão de vários equipamentos
culturais até então sob tutela da DMC. Esta decisão
decorreu da necessidade de dotar estes equipamentos de
condições de funcionamento mais flexíveis e adequadas à
natureza das suas atividades, procurando otimizar recursos
e garantir uma efetiva articulação entre equipamentos
culturais e uma política de gestão cultural integrada, bem
como a qualidade e maior eficiência dos serviços prestados.
Em alguns casos, nomeadamente nos museus, a passagem
para a EGEAC traduziu-se também no aumento das equipas,
na possibilidade de terem mais obras de manutenção ou
valorização e no incremento da programação.
O primeiro equipamento a passar para a EGEAC foi a
Casa Fernando Pessoa em 2012, seguido pela transferência
das Galerias Municipais (5 espaços) e do Atelier-Museu
Júlio Pomar, no ano de 2015. Em 2016, todos os restantes
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PASSADOS ESTES ANOS,
CERCA DE 30 ESPAÇOS
CULTURAIS DA CML
SOFRERAM INTERVENÇÕES
DE CONSERVAÇÃO OU
REQUALIFICAÇÃO, MUITAS
DELAS ACOMPANHADAS
DE UMA REORGANIZAÇÃO
ESTRUTURAL
museus municipais, exceto o MUDE – Museu do Design
e da Moda, passaram para a EGEAC. A incorporação de
todos estes equipamentos implicou naturalmente uma
reorganização dos serviços centrais da empresa.
A outra vertente deste processo de requalificação
prendeu-se com a renovação de edifícios e condições
de funcionamento (equipas, programação, recursos
financeiros), com a criação de novos equipamentos, e
também com a reorganização estratégica de algumas das
áreas e/ou equipamentos fundamentais do município, a
saber: bibliotecas, museus, teatros, arquivos e galerias.
Passados estes anos, cerca de 30 espaços culturais
da CML sofreram intervenções de conservação ou
requalificação, muitas delas acompanhadas de uma
reorganização estrutural. Existem hoje mais 27 espaços
culturais municipais do que em 2009, alguns deles
cedidos a entidades do setor. Atualmente, o Pelouro
da Cultura gere um total de 72 espaços culturais,
entre arquivos, bibliotecas, centros culturais, cinema,
galerias, monumentos, museus, teatros, e ainda 59
ateliês de artistas e 3 polos de residências artísticas.

14

2. C RESCIM ENTO E Q UALIFICAÇÃO O RG A NIZ ACIO N AL

Entre 2009 e 2021, o investimento total na
requalificação e construção de novos equipamentos foi de
cerca de 91.000.000€ (noventa e um milhões de euros). Este
financiamento tem sido feito através de recursos próprios
da DMC e EGEAC, mas sobretudo através das receitas do
Imposto de Jogo, dos empréstimos PIPARU - Programa
de Investimento Prioritário em Ações de Reabilitação
Urbana e BEI Autarquias - Banco Europeu de Investimento,
contraídos pela Câmara Municipal de Lisboa. Uma parte
significativa destes montantes não estava inscrita nos
orçamentos da cultura, antes nos orçamentos da DMPO Direção Municipal de Projetos e Obras, atualmente DMMC
- Direção Municipal de Manutenção e Conservação, bem
como na SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO
DE EQUIPAMENTOS
(DMC E EGEAC)
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NOVOS ESPAÇOS (27)
Atelier-Museu Júlio Pomar
Biblioteca da Penha de França - Espaço para famílias
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Biblioteca Municipal
de Alcântara
inaugurada em
Outubro de 2020 –
Espetáculo do Grupo
de Teatro Comunitário
da Biblioteca de
Alcântara.
©PedroSoares

Biblioteca de Alcântara
Biblioteca de Marvila
Biblioteca dos Coruchéus
Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa
CAL - Centro de Arqueologia de Lisboa
Carpintarias de São Lázaro
Casa das Artes/ incubadora de Carnide
Cineteatro Capitólio
Gaivotas 6
Galeria da Avenida da Índia
Galeria da Boavista
Galeria Quadrum
Gabinete de Curiosidades Karnart - GCK
Livraria Barata - Lugar de Cultura
Loja Lisboa Cultura
Lu.ca - Teatro Luís de Camões
Museu de Lisboa - Núcleo Arqueológico Casa dos Bicos
Museu de Lisboa - Torreão Poente
Museu do Aljube - Resistência e Liberdade
Polo Cultura Gaivotas | Boavista
Quinta Alegre - Lugar de Cultura
Residência Artística - Bairro da Liberdade
Residência Artística - Panorâmico de Monsanto
Residências Artísticas da Boavista (4)
TBA - Teatro do Bairro Alto
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De salientar no âmbito da requalificação do edificado,
o trabalho iniciado em 2016 com a E-Nova, Agência de
Energia de Lisboa, para a redução do consumo de recursos
energéticos nos equipamentos culturais municipais.
Este trabalho, que teve início com o Maria Matos
Teatro Municipal, consistiu na organização e monitorização
de dados e consumos energéticos para a implementação de
medidas com vista à otimização da eficiência energética.
Limites de utilização do sistema de ar condicionado,
utilização de lâmpadas de baixo consumo, colocação de
sensores de movimento para iluminação, consumo de água
da torneira em substituição da engarrafada, eliminação
de garrafas e copos de plástico, constituem, entre muitas
outras, pequenas alterações de consumo e comportamentais
que no seu conjunto têm um impacto significativo nas
metas de redução de emissões e a nível financeiro.
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EVOLUÇÃO DOS CONSUMOS ENERGÉTICOS
2015—2020 PROGRAMA E-NOVA
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CASA
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O universo municipal da Cultura em Lisboa (Direção
Municipal de Cultura e EGEAC) inclui atualmente cerca de
905 trabalhadores, 503 na Direção Municipal de Cultura e
402 na EGEAC. É este coletivo que tem vindo a fortalecer
a capacidade técnica, a qualificação dos serviços e a
intervenção municipal. Entre 2015 e 2020, registou-se um
acréscimo de 113 trabalhadores.
Em 2011, foi constituído o grupo de trabalho para
as Bibliotecas de Lisboa, no âmbito do qual foi elaborado
o Programa Estratégico Bibliotecas XXI que iniciou uma
transformação profunda nas bibliotecas públicas de Lisboa,
promovendo quer a requalificação física e funcional de
algumas bibliotecas existentes e a construção de novas, quer
uma alteração significativa na sua missão.
A expansão da Rede de Bibliotecas Municipais
delineada no âmbito do Programa Estratégico Biblioteca
XXI, tem um carácter abrangente e está em curso, visando
a cobertura e distribuição equilibrada pelo território do
município de Lisboa.
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É, pela primeira vez neste domínio, uma rede planeada,
seguindo parâmetros nacionais e internacionais. Articula-se
com as linhas mestras definidas no Plano Diretor Municipal e
subordina-se às especificidades, necessidades e características
socioculturais das comunidades envolventes, para as quais
presta serviços vários.
A rede estrutura-se em diferentes tipologias, em função
do número de habitantes que serve, tendo dimensões,
áreas e valências distintas, através de uma estrutura de
bibliotecas-âncora, maiores e com mais funcionalidades,
complementadas por bibliotecas de bairro, que respondem às
necessidades mais imediatas da comunidade local envolvente.
A organização em rede orienta-se por princípios de
cooperação entre bibliotecas, na partilha de recursos e de
serviços, na gestão coordenada e centralizada. Princípios
que se traduzem na existência de um catálogo único e na
gestão coordenada da coleção e dos fundos documentais,
dos serviços, e dos recursos humanos, técnicos e
financeiros, numa planificação anual partilhada.

Salão Nobre da
Biblioteca Palácio
Galveias, hoje Sala
Agustina Bessa-Luís
©CML/AnaLuísaAlvim
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A missão destas bibliotecas públicas transcende a
consulta local de livros, publicações periódicas e audiovisuais,
empréstimo domiciliário e acesso a meios tecnológicos.
De acordo com o Programa Estratégico Biblioteca XXI, as
bibliotecas são hoje encaradas como um recurso-chave da
comunidade, um centro do desenvolvimento comunitário,
um local de encontro onde se podem juntar e partilhar
interesses. Por isso também, a construção das bibliotecas mais
recentes - Marvila, Alcântara e a futura biblioteca ambiental
do Jardim da Estrela - tem envolvido a população através de
metodologias participativas, designadamente a realização de
focus groups, que permitem a criação de futuros partilhados
para estes espaços.
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AS BIBLIOTECAS SÃO HOJE
ENCARADAS COMO UM
RECURSO-CHAVE DA COMUNIDADE

Reforma Administrativa
A Lei n.º 56/2012 de 8
novembro, para a Reforma
Administrativa de Lisboa (RAL),
deu origem a um novo mapa
administrativo da cidade que
redesenhou as 53 freguesias em
24 novas unidades de governação
e gestão. Para além desta
alteração administrativa, esta
lei contempla a possibilidade
do município delegar nas Juntas
de Freguesia competências,
até então, exclusivamente
sob a sua tutela. No caso
particular da Cultura, essa
possibilidade materializase na possibilidade de
transferência de equipamentos
culturais de proximidade
para a gestão das Juntas de
Freguesia. É neste contexto,
da reforma administrativa da
cidade, que se materializa
então a transição da gestão
de 7 bibliotecas inscritas na
tipologia de Equipamentos de
Proximidade e Bibliotecas de
Bairro da Rede de Bibliotecas
de Lisboa, na premissa que
“todas as bibliotecas de
Lisboa, incluindo as que
ficam sob gestão das Juntas
de Freguesia (…), integram a
Rede Municipal de Bibliotecas,
geridas no âmbito do Programa
Estratégico Biblioteca XXI
(2012), nomeadamente para
efeitos de política de
catalogação, gestão do acervo
bibliográfico e empréstimos
intra-bibliotecas”.
Para que esta transferência
não implicasse que estes
equipamentos culturais
deixassem de fazer parte da
Rede das Bibliotecas Municipais
foi então desenhado um Modelo
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de Gestão Partilhada da Rede
de Bibliotecas de Lisboa, entre
a Câmara Municipal de Lisboa
e as Juntas de Freguesia (JF).
O objetivo foi o de manter
os princípios preconizados
pelo projeto de Reforma
Administrativa, ou seja, que
a gestão e manutenção dos
equipamentos transferidos
e respetivas equipas sejam
asseguradas pelas JF,
adicionando aqui um nível de
gestão partilhada entre as JF e
o município no que diz respeito
às questões de natureza mais
técnica por forma a garantir
a manutenção de serviços
disponibilizados aos munícipes
pela Rede de Bibliotecas
de Lisboa, mantendo o
funcionamento em rede de todas
as bibliotecas municipais da
Cidade de Lisboa, uniformizando
o tratamento técnico,
mantendo a intercomunicação
entre todas as bibliotecas,
através designadamente do
serviço de empréstimo e
devolução de documentos.
O modelo desenhado responde
assim a um novo paradigma
de gestão e governança da
cidade que inclui a gestão
partilhada entre dois órgãos
de poder autárquico.
Integram este modelo
as bibliotecas de bairro:
São Lázaro (Arroios), Maria
Keil (Lumiar) Natália
Correia (Carnide), David
Mourão-Ferreira (Parque das
Nações), Olivais, BibliotecaQuiosque Jardim da Jardim
da Estrela e Biblioteca
/ Espaço Cultural Cinema
Europa (Campo de Ourique).

Biblioteca de São
Lázaro, na freguesia
de Arroios. Uma das
7 bibliotecas da
Rede de Bibliotecas
de Lisboa com gestão
partilhada entre
Junta de Freguesia
e o Município.
©DR

No que se refere aos museus, em 2010 foi criado
um grupo de trabalho para a reorganização das unidades
patrimoniais museológicas municipais de Lisboa, que teve
como missão: elaborar o diagnóstico dos museus e revisão ou
criação da missão de cada um; repensar os modelos de gestão
dos museus municipais; repensar as programações expositivas
e o posicionamento junto do público de acordo com o que se
considerava ser um museu no início do século XXI.
Na sequência do trabalho efetuado, deu-se início
à transferência progressiva dos museus da DMC para
a EGEAC e o Museu da Cidade sofreu uma profunda
transformação, para a qual contribuiu também o estudo
elaborado, em 2012, por António Mega Ferreira. Passou a
designar-se como Museu de Lisboa, assumindo-se como
um museu polinucleado, atualmente constituído por cinco
núcleos: Palácio Pimenta, Santo António, Teatro Romano,
Torreão Poente, Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos. A
musealização da antiga Fábrica de Moagem da Manutenção
Militar, no âmbito do desenvolvimento do Hub Criativo do
Beato, na área da antiga Manutenção Militar, irá dar origem
ao sexto núcleo do Museu de Lisboa.
O agora renomeado Museu de Lisboa assume como
sua missão ser um museu não só sobre a cidade, mas
também para a cidade. Isto é, um museu que atua como
potencial agente de abordagens centradas nas pessoas e nos
locais, promovendo a relação entre a história de quem viveu
na cidade e a evolução do seu território urbano. Passam a
estar presentes as preocupações de relação relevante com as
comunidades, não apenas de modo passivo, mas também
de forma participada. Procuram-se temas de trabalho com
clara importância para os residentes do presente, no intuito
de intensificar os laços de pertença e de empatia entre os
habitantes da cidade e o seu território urbano.
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A vertente da arqueologia municipal, até então
integrada no Museu da Cidade, foi autonomizada, seguindo
as tendências mais atuais dos modernos museus de cidade,
dando lugar à criação do CAL - Centro de Arqueologia
de Lisboa. Uma parte do anterior Serviço de Azulejaria do
mesmo museu permaneceu no Serviço de Conservação e
Restauro do Museu de Lisboa, a outra parte transitou para o
Departamento de Património Cultural da DMC com vista à
criação do PISAL – Programa de Investigação e Salvaguarda
do Azulejo de Lisboa.
No período em análise, nasceram dois novos museus:
o Atelier-Museu Júlio Pomar e o Museu do Aljube –
Resistência e Liberdade.

Exterior do Museu
de Lisboa - Santo
António, onde os
vários elementos do
Largo de Santo António
da Sé complementam
a experiência dos
visitantes.
©CML

Museu de Lisboa
– Santo António
O núcleo do Museu de Lisboa
dedicado a Santo António
reabriu ao público em 2014,
resultado da transformação
do anterior Museu Antoniano
(criado em 1962), num
espaço ampliado, totalmente
reformulado e com uma nova
exposição de longa duração.
A exposição apresenta a
história de Santo António e
a forma como a sua imagem
foi sendo construída ao
longo dos séculos, até se
tornar num dos santos mais
populares a nível mundial.
Aborda ainda as diversas
festividades (procissão,
casamentos, arraiais e as
marchas populares) que
marcam o calendário anual
das festas em Lisboa e, mais
recentemente, apresenta uma
componente multimédia que
tem como principal objetivo
demonstrar a diversidade
do culto a Santo António,
em termos internacionais.
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O acervo do museu foi
valorizado com a integração
de inúmeras peças oferecidas
ou adquiridas pela autarquia,
de onde se destacam as
importantes estatuetas de
Santo António de origem
africana (Toni Malau ou Santo
António da Boa Sorte), de
origem brasileira (Santo
António em nó de pinho), a
pintura portuguesa setecentista
Milagre de Santo António e a
Princesa de Leão, a pintura
cusquenha (Perú) do século
XVIII, Santo António, ou as
peças de artesanato português
como as mais de 300 imagens do
figurado de Barcelos da autoria
dos irmãos Baraça, Procissão
de Santo António em Lisboa,
produzidas em 2018.

Atelier-Museu Júlio
Pomar, exposição “Júlio
Pomar. Formas que
se tornam outras”
©EGEAC/JoséFrade

www.museudelisboa.pt/
equipamentos/santo-antonio.html
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Relativamente ao Arquivo Municipal foi também
decidido criar, em 2015, um grupo de trabalho constituído
por especialistas e entidades externas com reconhecidas
competências na área, com a missão de estudar e apresentar
propostas de solução para a instalação do AML - Arquivo
Municipal de Lisboa, até agora localizado em quatro
edifícios dispersos na cidade, e dar contributos para um novo
modelo de gestão. Este grupo decidiu recomendar à CML:
• Concentrar os equipamentos dispersos do AML
em apenas dois espaços, abandonando os restantes
por falta de condições e proporcionando uma maior
rentabilização de recursos;
• Reinstalar parte do património arquivístico do
AML num espaço já anteriormente ocupado por
este, no Alto da Eira, aproveitando a requalificação
das Torres do Alto da Eira, ao abrigo de um projeto
financiado, de modo a conservar parte considerável
do acervo em espaços readaptados;
• Instalar o património arquivístico remanescente e
restantes serviços técnicos num segundo edifício,
com elevada centralidade de acessibilidade, em zona
urbana com espaço que permita o crescimento futuro.
Na sequência destas propostas, parte do arquivo,
designadamente a que estava no Arco do Cego, tem vindo
a ser instalada no Alto da Eira, que será constituído como
depósito de retaguarda. Foi já identificado o segundo edifício
que acolherá a maior parte do património arquivístico da
cidade, no Convento de Chelas. Albergará também a Videoteca,
entretanto integrada como um dos núcleos do Arquivo
Municipal e a Hemeroteca Municipal. Este novo polo cultural
funcionará como um grande motor de regeneração urbana desta
zona oriental da cidade e como uma nova centralidade urbana.
Também o conjunto de teatros municipais foi objeto
de reorganização. A CML é proprietária de um cinema
(São Jorge) e de dez teatros, sete dos quais estão cedidos a
companhias e outras entidades e três geridos diretamente
pela EGEAC: São Luiz Teatro Municipal, TBA - Teatro do
Bairro Alto e LU.CA - Teatro Luís de Camões. O Teatro
Variedades, no Parque Mayer e propriedade do município,
será o décimo primeiro equipamento teatral desta rede.
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Em 2013, a Sala-Estúdio Mário Viegas foi integrada
no Teatro São Luiz, o que permitiu uma maior riqueza
e diversidade na programação daquele teatro municipal
central, assim como uma maior capacidade de diálogo na
própria programação.
A gestão do edificado de alguns teatros cedidos
– Cinearte, Comuna, Teatro Aberto -, até então sob
responsabilidade da CML, foi transferida em 2016 para
a EGEAC, também no pressuposto de que a empresa
municipal, especializada em equipamentos culturais, tem
melhores condições para dar as respostas mais adequadas
aos problemas de manutenção corrente destes espaços.
Em 2018, ocorreu uma reorganização mais profunda
suscitada pela reabilitação do Teatro Luís de Camões,
pelo termo da Direção Artística do Maria Matos Teatro
Municipal e pela necessidade de salvaguarda do espaço do
antigo Teatro da Cornucópia.

A REESTRUTURAÇÃO TEVE EM
CONTA A NECESSIDADE DE
MANTER OFERTAS CULTURAIS
DIVERSIFICADAS E DIRIGIDAS A
DIFERENTES SEGMENTOS DE PÚBLICOS
A reestruturação teve em conta a necessidade de
manter ofertas culturais diversificadas e dirigidas a
diferentes segmentos de públicos, e de consolidar a política
municipal de cedência de espaços aos vários operadores
culturais para projetos programáticos de interesse cultural
para a cidade. Simultaneamente, houve a necessidade de
racionalização dos recursos humanos, administrativos
e financeiros alocados à gestão dos diferentes espaços
municipais, mantendo assim um equilíbrio entre a
diversidade da oferta e a sustentabilidade global do setor.
Todo este processo de reorganização encontra-se
finalizado. O LU.CA - Teatro Luís de Camões dedica-se,
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desde Junho de 2018, à programação de artes performativas
para público infantojuvenil, autonomizando e fazendo
crescer a atividade que até então era realizada para esse
público no Maria Matos Teatro Municipal. O TBA - Teatro
do Bairro Alto (antigo Teatro da Cornucópia), depois de
passar por um período de obras, impõe-se na dinâmica
cultural da cidade com uma programação de artistas
emergentes nacionais e estrangeiros, de promoção de
cidadania e de chamada de atenção para os grandes temas da
atualidade, acolhendo aquela que foi até 2018, a missão
do Teatro Maria Matos. Na sequência de um concurso, o
Teatro Maria Matos foi cedido através de arrendamento a
uma empresa de produção privada, que aí tem desenvolvido,
desde julho de 2020, uma programação de artes
performativas para o grande público.
Quanto às Galerias Municipais, verificou-se, não
apenas a redefinição da sua linha curatorial, mas também o
surgimento de mais espaços disponíveis para apresentação de
exposições. Apesar do desaparecimento da Galeria do Palácio
Galveias para alargamento da biblioteca, foram criadas as
novas galerias Avenida da Índia, Boavista e Quadrum.
No que se refere à qualificação organizacional,
parece-nos de relevar a constituição de conselhos
consultivos junto a alguns dos equipamentos municipais,
numa tendência que irá crescer, já que significa um maior
envolvimento de pares, especialistas ou membros de uma

PARA ALÉM DOS ESPAÇOS DE
APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO,
OS ESPAÇOS DE TRABALHO,
FUNDAMENTAIS PARA APOIAR O
SETOR E A CRIAÇÃO ARTÍSTICA,
FORAM TAMBÉM OBJETO DE
REQUALIFICAÇÃO
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Exposição individual
Manuel Zimbro –
“História secreta
da aviação e alguns
meteoritos”, Galeria
Quadrum, Abril 2019
©EGEAC/JoséFrade

comunidade específica no acompanhamento e no traçar
das prioridades de cada instituição, num aprofundamento
de modelos participativos de governação. Atualmente,
existem os Conselhos Consultivos do BAC – Banco
de Arte Contemporânea Maria da Graça Carmona e
Costa, do Museu do Aljube – Resistência e Liberdade
e do Museu de Lisboa. De referir ainda a criação do
Conselho Municipal de Cultura, que não chegou a ser
operacionalizado devido ao atual contexto pandémico.
Para além dos espaços de apresentação ao público, os
espaços de trabalho, fundamentais para apoiar o setor e a
criação artística, foram também objeto de requalificação.
São de destacar projetos emblemáticos como o Polo Cultural
Gaivotas | Boavista, um centro para a criação artística
que disponibiliza recursos logísticos (salas de ensaio e de
formação, escritórios e residências artísticas). E ainda a
recuperação das casas de função do Parque de Monsanto que
foram transformadas em pequenos apartamentos preparados
para acolher residências de longa duração e que vêm
complementar as Residências Artísticas da Boavista.
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3.
Criatividade
artística,
produção e
difusão
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Transformar Lisboa numa cidade propícia à criação
artística tem sido um dos principais objetivos estratégicos
da Vereação da Cultura ao longo da última década, já que
a dinâmica e vitalidade da cidade serão tanto maiores,
quanto maior for a diversidade de projetos, mais rápida for
a renovação do tecido artístico e quão melhores forem as
condições para a criação, produção e difusão.
O desafio foi simultaneamente desenvolver
mecanismos de estímulo à criação e inovação cultural e
garantir, em articulação com os diversos agentes culturais,
que essa aposta abarca as diferentes áreas artísticas,
respeitando a singularidade de cada uma delas. Nesse
sentido, os equipamentos e serviços da DMC e da EGEAC
apostaram numa estratégia comum com vista a atrair e fixar
a classe artística, nacional e internacional, e a encontrar
soluções e mecanismos de natureza variada sempre com a
finalidade de criar mais e melhores condições para capacitar
e facilitar o trabalho dos agentes culturais.
A face mais visível deste objetivo comum é, sem
dúvida, o apoio financeiro, mas há outras valências,
designadamente logísticas, sem as quais a criação artística
não se concretiza na sua plenitude.
O apoio financeiro da Câmara Municipal de Lisboa
no domínio da cultura é concedido ao abrigo do RAAML
- Regulamento de Atribuição de Apoios do Município de
Lisboa que financia anualmente cerca de 150 entidades. Para
além disso, a ação da EGEAC através de coprodução e
compra de espetáculos, bem como da programação de
exposições constitui uma fonte adicional e substancial de
financiamento da atividade global do setor.
No quadro que se segue podemos ver a evolução
do orçamento e do número de entidades apoiadas pelo
RAAML. Para além dos apoios concedidos através de
contratos-programa, são celebrados protocolos em que o
município decide apoiar projetos considerados estruturantes
para a cidade.

Festival Iminente,
no Panorâmico de
Monsanto, 2018
©nashdoeswork
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EVOLUÇÃO DOS APOIOS
FINANCEIROS POR ÁREA ARTÍSTICA

Artes Visuais
Cinema
Dança
Institucional

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5

9

9

9

9

12

14

15

12

13

13

15

4

3

2

9

8

9

4

4

5

5

3

2

15

18

20

17

20

24

Música

9

9

16

17

19

16

Produção
Cinematográfica
e Audiovisual

8

16

8

11

17

12

11

13

14

20

19

23

Multidisciplinar

Teatro

0

0

1

5

8

8

Protocolos

Outras áreas**

13

26

16

24

25

28

Total APOIOS

83

113

103

130

141

149*

4.807022€

5.683984€

5.971093€

7.575650€

7.570088€

6.975292€

Valor dos APOIOS

* Não inclui os apoios no âmbito do Covid-19
** Social, Edição, Formação, Fotografia e Património Imaterial

Os apoios municipais à criação artística têm vindo a
sofrer uma evolução positiva ao longo da última década. Em
2018, existiu um aumento significativo no total do valor
atribuído, fruto, não só de um crescimento real, mas também
da integração na orgânica da cultura de alguns apoios
até então na alçada de outras orgânicas (por exemplo,
ModaLisboa e Lisbon Week).
Os protocolos possibilitam todos os anos a realização
de projetos tão emblemáticos para a cidade como a Feira do
Livro, o Festival TODOS, o LEFFEST – Lisboa & Sintra
Film Festival, a Trienal de Arquitetura, o Festival Iminente e,
mais recentemente, o Lisboa Criola. São também o veículo de
financiamento regular a instituições com grande relevância
cultural na cidade, como a Fundação Arpad Szenes – Vieira
da Silva, Fundação Centro Cultural de Belém, a Fundação
Mário Soares e Maria Barroso ou a Fundação Ricardo do
Espírito Santo Silva. São também financiados através de
protocolo, projetos de menor escala que, para assinalar
uma efeméride ou pela sua temática, importa apoiar fora
do contexto do regulamento. Ao longo dos anos, são disto
exemplo projetos tão diversos como o concurso de quadras de
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Santo António, promovido pelo Grupo de Amigos de Lisboa,
a edição Obra Completa Pombalina, o portal transdisciplinar
e colaborativo BUALA, o restauro do filme Lisbon Story de
Wim Wenders ou a comemoração dos 100 anos da revista
Seara Nova. Nestes casos, é estratégico o envolvimento do
município como coorganizador ou parceiro.
A AMEC – Associação Música e Cultura, entidade
gestora da Orquestra Metropolitana de Lisboa e de três
escolas (Conservatório de Música da Metropolitana,
Academia Nacional Superior de Orquestra e Escola
Profissional da Metropolitana), a entrar no seu trigésimo
aniversário, é financiada através de um acordo quinquenal
celebrado com outros parceiros governamentais. Dada
a sua natureza e dimensão, este representa um dos mais
significativos apoios financeiros concedidos pelo município.
Ao longo dos anos, tem-se vindo a procurar um
equilíbrio entre a valorização do histórico das entidades e o
estímulo a estruturas de produção emergentes. Sempre que
a atividade e/ou natureza da entidade o justifica, passaram
a ser estabelecidos contratos-programa bianuais ou mesmo
trianuais, valorizando a continuidade dos projetos e a
estabilidade do tecido cultural.
Foi também adotada uma análise global que permite
corrigir discrepâncias entre projetos equiparados, a
distribuição da atividade no território e o cruzamento de
informação entre serviços e outros apoios públicos. Um
dos aspetos mais relevantes foi a criação de uma plataforma
informática para a instrução das candidaturas da qual

AO LONGO DOS ANOS, TEM-SE
VINDO A PROCURAR
UM EQUILÍBRIO ENTRE A
VALORIZAÇÃO DO HISTÓRICO
DAS ENTIDADES E O
ESTÍMULO A ESTRUTURAS DE
PRODUÇÃO EMERGENTES
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resultou uma quase total desmaterialização dos processos.
Estas alterações são atualmente um dos pontos-chave no
apoio às, por vezes, frágeis estruturas de criação e produção.
A criação da DAC - Divisão de Ação Cultural, em
2012, e o reforço da respetiva equipa vieram também
melhorar o processo de atribuição de apoios. Verifica-se
hoje um acompanhamento mais próximo dos projetos,
um maior conhecimento da realidade, uma comunicação
constante entre os técnicos da Divisão de Ação Cultural
com as entidades, numa cumplicidade reforçada com os
profissionais do setor que se veio a construir ao longo dos
anos e que permitiu a criação de um clima de confiança
partilhada.
Em 2020 e 2021, foram criados mecanismos de apoio
excecionais para fazer face às graves consequências provocadas
pela pandemia de Covid-19 e consequente encerramento dos
espaços culturais e restrições inerentes aos sucessivos estados
de emergência. Os destinatários das medidas extraordinárias,

quer para a proteção, quer para a retoma da atividade cultural,
incluíram trabalhadores independentes, associações, empresas,
cooperativas, fundações ou projetos, num valor global
de 9 milhões de euros, a somar ao valor dos apoios regulares e
ao reforço da programação.
Aos tradicionais beneficiários do financiamento
público, juntaram-se também entidades da esfera privada que
se viram impedidas de gerar receitas, tendo sido atingidas
de uma forma súbita e dramática. Falamos dos espaços de
música ao vivo, das casas de fado, das salas de espetáculo
centenárias, das empresas de fornecimento de material
técnico, de galerias, de livrarias independentes, entre
outros, considerados pelo município fundamentais para a
manutenção do ecossistema cultural da cidade. Através das
medidas extraordinárias, o município procurou atender às
necessidades e especificidades das diferentes áreas artísticas e
criativas, incluindo, naturalmente, os seus múltiplos modelos
de negócio/sustentação económico-financeira.

APOIOS EXTRAORDINÁRIOS COVID-19

2020
FUNDO DE
EMERGÊNCIA
SOCIAL-CULTURA

TOTAL

Nº de entidades/projetos/
pessoas apoiadas

projetos

900027,00€

— €

900027,00€

65 entidades e pessoas singulares

singulares

221647,69€

— €

221647,69€

259 trabalhadores da cultura

coletivas

361420,00€

— €

361420,00€

46 entidades culturais

252000,00€

2233000,00€

2485000,00€

— €

178939,31€

178939,31€

LISBOA PROTEGE
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL- MOVIMENTO ASSOCIATIVO POPULAR

AGENTES CULTURAIS EM RISCO

ISENÇÃO DE RENDAS
(VALOR APROXIMADO)

2021

2441295,09€

2164000,00€

4605295,09€

257712,00€

120829,00€

378541,00€

4434101,78€

4696768,31€

9130870,09€

384 empresas e empresários
em nome individual*
33 Associações culturais*
Casas de fado; salas de
espetáculo centenárias;
espaços de música ao vivo;
livrarias independentes;
artistas e galerias de arte;
programação de verão

*até 31 de julho
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Cartaz do festival “O
Jazz tem Voz!”, apoiado
através do Fundo de
Emergência Social –
Vertente Cultura
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3. C RIATIVIDA DE A RTÍSTICA, PRO D U ÇÃO E DIFUSÃO
Espetáculo “Mistério
da Cultura,” de David
Marques, no TBA –
Teatro do Bairro Alto
@JoanaLinda

Ainda no que se refere ao financiamento da atividade cultural, o orçamento de programação dos diversos equipamentos
da EGEAC, constitui um importante motor do mercado da
produção cultural, possibilitando a criação e difusão de uma
larga franja de artistas, para além de assumir parte do risco de
investimento na experimentação e criação. A dotação global
para programação cresceu progressiva e expressivamente.

VALOR DE COPRODUÇÕES / COMPRAS
ESPETÁCULO / EXPOSIÇÕES EGEAC
COMPARAÇÃO 2010 - 2019

9
2 0.15 0 4 €

0
2 01.13 47€

7
4.7

99
7.4

No teatro, performance, dança e música, destacam-se o
São Luiz Teatro Municipal, Maria Matos Teatro Municipal
(até 2018), o TBA e o LU.CA. No cinema, o Cinema São
Jorge com o acolhimento da maioria dos festivais de cinema,
estreias de filmes nacionais, mas também conferências e
espetáculos. Também os museus municipais com auditórios
e espaços externos, como o Museu do Fado, o Museu da
Marioneta, o Castelo de São Jorge, as Galerias Municipais
ou o Museu de Lisboa contribuem para alimentar a produção
nas suas respetivas áreas de especialidade através da sua
programação regular e do serviço educativo.
Cinema São Jorge,
equipamento que
acolhe todos os
anos 20 festivais de
cinema da cidade
©EGEAC/JoséFrade
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Programação de artistas
nacionais no
TBA – Teatro do Bairro Alto
O Teatro do Bairro Alto é o
mais recente teatro municipal
de Lisboa, habitando o
espaço – que foi renovado e
é um dos mais versáteis da
cidade – onde o Teatro da
Cornucópia trabalhou durante
mais de quarenta anos. O
TBA dedica-se à criação e
apresentação de projetos
artísticos experimentais, bem
como às práticas discursivas
que os rodeiam e atravessam.
Aqui cruzam-se artistas
novos e estabelecidos,
portugueses e estrangeiros,
das várias disciplinas
das artes performativas
(teatro, dança, música e
artes sonoras, performance),
com um público a quem são
propostas ferramentas para ser
aventuroso e querer voltar.
No último ano e meio,
o TBA procurou contribuir,
à sua escala, para a
regeneração de um setor
fortemente afetado pela
pandemia.
A noção de fronteira,
o fazer e desfazer de

identidades, do arquivo
e da cidade têm sido fios
condutores da programação.
Nas artes performativas, o
TBA tem coproduzido diversos
artistas em estreia
institucional, ou com pouca
experiência nesse âmbito:
Josefa Pereira, Filipe Pereira,
Sara Anjo e Teresa Silva,
Diana Niepce, Inês Campos e a
encenação coletiva de A Nossa
Cidade. Também têm passado
pelo TBA artistas fundamentais
da experimentação nacional
como Cão Solteiro, Pedro Penim
ou, em 2021, Mónica Calle.
Na música, oferecem-se
condições de criação e
apresentação que permitam que
os concertos possam também
ser espetáculos, explorando as
potencialidades do espaço e
equipamento do TBA e promovendo
encontros inesperados, como
o de Mynda’Guevara, João
Grilo e DJ Firmeza. Quanto
à programação de discurso,
foi particularmente forte
no segundo confinamento e em
ambiente digital, promovendo

um pensamento emancipatório
sobre experimentalismo,
tonalidades afetivas e heranças
coloniais, no quadro das
desigualdades contemporâneas.
Se o TBA começou
online antes de abrir ao
público, a pandemia foi
pretexto para continuar
a experimentar no espaço
digital, com Essenciais (que
juntou profissionais da
cultura a trabalhadores
essenciais), Recolher
Obrigatório (um streaming que
durou uma noite
inteira), Primeiro Rascunho (em
2021) e o podcast Dito e Feito.
Interrogando formatos
online e pensando o presente,
proporcionaram ainda uma
fonte adicional de rendimento
artístico em tempo de crise
(como aliás as coproduções
internacionais The Script
e TM, que integraram
intérpretes locais).
www.teatrodobairroalto.pt
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A programação em espaço público da EGEAC
é outra fonte relevante de financiamento para a
criação e produção artísticas contemporâneas e de
dinamização do mercado cultural, tendo vindo a
sofrer uma evolução acentuada, quer no número de
eventos e na sua tipologia, quer na sua realização
descentralizada no território da cidade. Promovida
pelo Gabinete de Programação em Espaço Público,
inicialmente dedicado quase em exclusivo à organização
das Festas de Lisboa, que continuam a ser o seu evento
mais importante, ganhou nova missão e meios de
produção ou coprodução. Desde o Lisboa na Rua,
o Abril em Lisboa até ao Natal em Lisboa, passando
pelo Festival da Máscara Ibérica, os festivais Lisboa
Mágica, Lisboa Mistura e o Bairro Intendente em
Festa, a atividade cultural em espaço público ocupa
todo o calendário anual, com exceção do primeiro
trimestre devido às vicissitudes meteorológicas. A
programação passou a ser feita por eixos temáticos,
com uma maior e mais rica atividade, tanto no
conteúdo como na escala, trabalhando-se numa
perspetiva de descentralização na cidade, mas
também de celebração dos seus espaços históricos.
Importa também referir a atividade de programação
expositiva dos vários museus, monumentos, galerias
e serviços municipais, sob tutela da EGEAC ou
da DMC, geradora de oportunidades de reflexão,
criação, difusão e trabalho para as áreas criativas e
técnicas ligadas ao património e às artes visuais.
Um dos exemplos neste contexto é a GAU Galeria de Arte Urbana, criada em 2009 na orgânica
da DMC/Departamento de Património Cultural.
Através da sua programação tem vindo a contribuir
para a legitimação e reconhecimento da arte urbana
como uma linguagem artística de enorme criatividade
e relevância no contexto das culturas urbanas.
Desse modo, têm vindo a ser criadas oportunidades
de expressão e trabalho para uma nova geração de
artistas, alguns deles oriundos de zonas periféricas
da cidade. A GAU é uma interlocutora privilegiada
para a abertura da cidade a novos discursos estéticos,
a outros registos e a outras soluções plásticas.
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3. C RIATIVIDA DE A RTÍSTICA, PRO D U ÇÃO E DIFUSÃO
Projeto Underdogs,
Sainer, na Avenida
Afonso Costa
©CML/DMC/DPC/
JoséVicente2015

TÊM VINDO A SER CRIADAS
OPORTUNIDADES DE EXPRESSÃO
E DE TRABALHO PARA UMA
NOVA GERAÇÃO DE ARTISTAS,
ALGUNS DELES ORIUNDOS DE
ZONAS PERIFÉRICAS DA CIDADE
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Outro exemplo foi o Made in Portugal, um espaço
de programação do MUDE que, entre 2012 e 2016,
através de exposições periódicas de 3 meses, se dedicou
à apresentação de produtos, serviços e marcas nacionais
considerados exemplos de inovação e criatividade,
bom design e estratégico posicionamento de mercado.
O principal objetivo deste programa foi oferecer a
todo o público, nacional e internacional, uma montra
da criatividade e produção nacionais, contribuindo
para a divulgação de iniciativas e projetos de exceção.
Integraram esta exposição marcas como a Burel, caiaques
Nelo, Ibermoldes, Nocas Ramos, Topázio, e micro e
pequenas empresas fabricantes de pranchas de surf.

3. C RIATIVIDA DE A RTÍSTICA, PRO D U ÇÃO E DIFUSÃO

UMA MONTRA DA CRIATIVIDADE
E PRODUÇÃO NACIONAIS,
CONTRIBUINDO PARA A
DIVULGAÇÃO DE INICIATIVAS E
PROJETOS DE EXCEÇÃO
Para além dos instrumentos desenhados para apoiar
o setor cultural não lucrativo, a CML tem estado atenta à
necessidade de intervir sobre as demais áreas de atividade
que também integram o ecossistema cultural e criativo da
cidade, mas funcionam numa lógica de mercado e que têm
tido um crescimento significativo em tempos mais recentes.
O programa de aquisições de obras de arte para a
Coleção de Arte Contemporânea da CML é disso um
exemplo. Iniciada em 2016, por ocasião da ARCOlisboa,
tem como objetivos promover a consolidação do mercado
da arte, demonstrar o valor e influência do sistema público
neste mercado e contribuir para o reconhecimento dos
diversos criadores/autores incluídos na coleção.
Outro exemplo é o da Feira Gráfica que apoia e dá
a conhecer diversas iniciativas micro-editoriais, ora no
âmbito do livro impresso (de artista, de fotografia, de
literatura, de ilustração), ora através de outros formatos,
tão diferenciados como sejam revistas e jornais culturais,
fanzines, impressões serigráficas.
Neste contexto, falamos também de festivais como o
MIL – Lisbon International Music Network que se dedica
à descoberta, promoção, valorização e internacionalização
da música popular atual. O festival, dedicado sobretudo aos
profissionais do setor da indústria da música, apresenta nos
formatos de showcase e convenção, as futuras tendências
e provoca o debate sobre as questões que determinam o
futuro dos setores da música e da cultura.
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Exposição “Design em
São Bento – Traços da
Cultura Portuguesa” –
MUDE Fora de Portas,
Janeiro 2020
©MUDE/LuísaFerreira
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3. C RIATIVIDA DE A RTÍSTICA, PRO D U ÇÃO E DIFUSÃO
Espaço Alkantara Festa de encerramento
do “Alkantara Festival”
com DJ Nigga Fox
©BrunoSimão

O apoio à exibição cinematográfica, nomeadamente
aos Cinemas Ideal e Nimas e ao cinema Monumental até ao
seu encerramento, decorre da necessidade de manter uma
oferta cinematográfica diversificada, já que o nosso país é
um dos que apresenta, em termos europeus, uma das taxas
mais baixas de exibição de cinema independente.
É importante referir outro tipo de apoios, nãofinanceiros, também essenciais à facilitação do trabalho dos
agentes culturais. São maioritariamente apoios à divulgação,
impressão de materiais, cedência de material técnico, mas
passam também pela isenção de taxas, especialmente relevante
no caso da produção cinematográfica e da ocupação do
espaço público. Têm vindo a aumentar exponencialmente,
como pode ser verificado no quadro abaixo.

EVOLUÇÃO DOS APOIOS NÃO FINANCEIROS
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EXECUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS

2018

PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO

Um dos instrumentos mais importantes ao dispor
da CML no sentido de criar melhores condições de
trabalho para o setor cultural, incluindo a fixação de
novos artistas, é sem dúvida o da atribuição de espaços.
Muito embora a necessidade de espaços para a criação,
produção e apresentação artísticas ultrapasse largamente
o número de espaços disponíveis, o município tem
procurado, ao longo dos últimos anos, encontrar respostas
e soluções para os problemas mais prementes, consciente
de que há ainda um longo caminho a percorrer.
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2019

PRODUÇÃO E LOGÍSTICA

2020

OUTROS

As necessidades são várias e o tipo de espaço solicitado
também, desde escritórios, armazéns, espaços de ensaios
ou de apresentação. A estratégia passou pela recuperação
de espaços fechados ou devolutos para posterior cedência a
entidades, pelo financiamento de obras de reabilitação em
espaços de agentes e companhias ou pela criação de novos
modelos de cedência de espaços municipais.
A atribuição de um espaço na Rua da Rosa para
albergar as estruturas responsáveis pelos festivais de cinema
da cidade, em 2013 - Casa do Cinema - foi um dos primeiros
exemplos desta estratégia. Desde 2020, existe já uma Casa
do Cinema II, no Martim Moniz.
Podemos enumerar muitos outros exemplos de
cedências de sede ou espaços de trabalho para as artes
performativas, como o espaço Alkantara, espaço
Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, Palácio
Pancas Palha – Companhia Olga Roriz, ou o Gabinete
de Curiosidade da Karnart, mas nada evidencia mais esta
estratégia do que a existência de 59 ateliês municipais na
área das Artes Visuais.
O município viabilizou ainda obras de reabilitação e de
melhoramento de outros espaços culturais, através do RAAML.
A título de exemplo, referimos as obras no Chapitô, no
Teatro Ibérico, ou no espaço Alkantara entre muitos outros.

41

C ULT U R A EM LISB OA 20 09-2021

3. C RIATIVIDA DE A RTÍSTICA, PRO D U ÇÃO E DIFUSÃO

ESPAÇOS CEDIDOS A AGENTES CULTURAIS (2020)

Complexo Municipal
dos Coruchéus
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deste ‘condomínio cultural’.
Neste ciclo foi igualmente
importante o propósito de
dar a conhecer a vida dos
vários artistas, mais de
120, que ao longo dos anos
habitaram os Coruchéus e
para os quais a possibilidade
de usufruir de um espaço de
trabalho como este teve uma
importância incontornável. O
3º Concurso para Atribuição de
Ateliês, lançado em 2018 pela
autarquia, veio permitir mais
uma renovação dos espaços,
que hoje são utilizados, não
só por alguns ‘históricos’,
mas também por uma nova
geração de artistas, dos mais
consagrados aos emergentes.

MA

Vista geral do
Complexo Municipal
dos Coruchéus
©CML/ErnestoMatos

englobou diversas iniciativas,
tanto presenciais como em
formato online (https://
corucheus50anos.lisboa.pt/).
O objetivo foi o de dar a
conhecer ao grande público
a história daquele conjunto
único na cidade de Lisboa,
que engloba, para além dos
ateliês, a Biblioteca Municipal
dos Coruchéus, a Galeria
Quadrum, fundada por Dulce
D’Agro e hoje, mantendo a sua
vocação experimental, uma das
galerias municipais integradas
na EGEAC, sendo a sede deste
serviço. O jardim envolvente,
atualmente sob gestão da
Junta de Freguesia, contribui
para o caráter diferenciador

AR

O complexo dos Ateliês dos
Coruchéus resulta de uma
decisão pioneira tomada
pela Câmara Municipal de
Lisboa na década de 60,
no sentido de responder a
uma procura crescente de
espaços de trabalho por
parte dos artistas plásticos
da cidade. Trata-se de uma
construção de 1970, desenhada
de raiz pelo Arquiteto
Fernando Peres Guimarães
para albergar 50 ateliês
para as artes plásticas.
Entre novembro de 2020 e
agosto de 2021, o Município
assinalou os 50 anos dos
Ateliês dos Coruchéus através
de um Ciclo de Comemoração que

No que respeita aos teatros municipais, aos cinco teatros
geridos e programados por agentes culturais da cidade (Cinearte
/ A Barraca, o Teatro Aberto / Novo Grupo, A Comuna,
Galeria da Mitra / Teatro Meridional, Teatro Taborda / Teatro
da Garagem, acresceram mais recentemente o Cineteatro
Capitólio (2019) e o Maria Matos Teatro Municipal (2020)
cedidos através de processo concursal para desenvolvimento
de projetos artísticos de natureza pluridisciplinar na
área das artes performativas para o grande público.
Igualmente, espaços não convencionais, como a Escola
das Gaivotas ou as Carpintarias de São Lázaro, foram
cedidos na sequência de concursos para o desenvolvimento
de um projeto sustentável de programação, de cariz mais
autoral.
Tendo em conta a necessidade de tornar mais acessível
este processo e facilitar as condições de trabalho dos artistas
através da sistematização da informação, já em 2020, foi
lançada a plataforma LAAR – Lisboa Acolhe Artistas em
Residência - que reúne toda a oferta da cidade municipal,
nacional e privada, de residências artísticas, divulgando
informação sobre bolsas e espaços.
Finalmente, em 2016, com o Polo Cultural Gaivotas
| Boavista, e em 2017, com a Loja Lisboa Cultura, deu-se
resposta a necessidades prementes e antigas do setor.
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Na área do cinema, a criação em 2012, da Lisboa Film
Commission, permitiu simplificar e centralizar os processos
de captação de filmagens para Lisboa, facilitar as condições
logísticas e de acesso à produção cinematográfica na cidade,
bem como a diminuição dos prazos de resposta.
Hoje, 8 anos depois, confirma-se um aumento
significativo de pedidos para filmar em Lisboa, bem como
das verbas investidas na cidade em gastos com equipas
locais, estadias ou aluguer de equipamentos. Antes de 2012,
a média de filmagens em Lisboa era de 2 por dia e evoluiu
para 6 filmagens por dia, em 2019.

LOJA LISBOA CULTURA
A Loja Lisboa Cultura (LLC) é
um serviço integrado no Polo
Cultural Gaivotas | Boavista (PCGB) e consiste num centro
de recursos para a criação
artística.   
A LLC, inaugurada a 23 de
junho de 2017, veio responder
ao diagnóstico de que faltava
ao setor cultural, um local na
cidade, onde se pudesse encontrar, de forma agregada e clara, informação administrativa
e legal específica e essencial à
boa e segura gestão da atividade cultural.  
A LLC trata de questões
como impostos, segurança
social, vistos, propriedade
intelectual autoral, mobilidade internacional, licenciamentos (internos e externos ao
município) ou apoios e financiamentos (internos e externos ao
município).  
Para apresentar essa mesma
informação de forma rigorosa, acessível atualizada, o
Município de Lisboa assinou
Protocolos de Colaboração
com a Autoridade Tributária
e Aduaneira, o Instituto da
Segurança Social, IP, o Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras,
a Inspeção-geral das Atividades Culturais, bem como com a
sociedade de advogados Vieira

Espaço de atendimento
da Loja Lisboa Cultura,
na Rua da Boavista
©CML/DMC/DPC/
JoséVicente2021

de Almeida e Associados (para
prestação de serviços jurídicos
através de bolsa de horas pro
bono), tendo ainda colaboração
estabelecida com o Ministério
dos Negócios Estrangeiros. Estas entidades parceiras, fundamentais, validam os conteúdos
informativos disponibilizados
pela LLC e ministram sessões de
formação.  
O serviço de atendimento para entrega e tratamento
de processos específicos para
o setor inclui, por exemplo:
receção de meras comunicações prévias de espetáculos de
natureza artística; pedidos de
Documento Portátil A1, a emitir
pela Segurança Social; licenciamento Passmúsica; processos
de apoio no âmbito do Regulamento de Atribuição de Apoios
do Município de Lisboa, bem
como, nesta fase excecional, do
Fundo de Emergência Social
para a Cultura e do Fundo Lisboa Protege.  
O serviço de informação da
LLC é prestado através de
artigos informativos, vídeos
tutoriais e manuais em linguagem clara disponibilizados
no seu site na Internet, assim
como, através de atendimento
individual presencial, online,
telefónico ou por e-mail.  

Foi, ainda, desenvolvido o PISTA – coorganizado com
o Alkantara -, um programa modular de formação e de fóruns,
com vista ao desenvolvimento
e atualização de competências
profissionais, à partilha de
boas práticas e à discussão
pública de temas e tópicos
chave para o desenvolvimento
profissional dos agentes culturais. Um deles tem sido o da
sensibilização para as questões
ambientais e para a necessidade de promoção de práticas
artísticas mais sustentáveis.
De referir, ainda, que a
LLC integra a On the Move, uma
rede internacional de pontos
de informação de mobilidade
cultural congéneres, sendo a
Loja Lisboa Cultura um
Mobility Info Point.   
Até à data, a LLC fez
4901 atendimentos, tendo
crescido, exponencialmente,
em 2018 (475%) e em 2020 (116%).  
https://informacoeseservicos.
lisboa.pt/contactos/
diretorio-da-cidade/loja-lisboa-cultura
https://pt-pt.facebook.com/
poloculturalgaivotas

Evolução do número de produções
de Cinema e Audiovisual
2017 2018 2019 2020
Publicidade

216

306

234

170

Programas TV (educativos/culturais/entretenimento)

33

48

56

30

Estudantes

32

25

34

16

6

17

19

20

Longas-metragens

14

16

12

6

Ficção TV (séries e telefilmes)

11

10

10

11

Videoclips

5

7

10

1

Curtas-metragens

9

4

10

8

Telenovelas

10

6

9

3

Documentários Cinematográficos

10

3

7

3

0

0

1

0

346

442

402

268

Institucionais

Videojogos

TOTAL

A ação da Lisboa Film Commission é ainda
complementada pelos apoios à produção cinematográfica e
pela isenção de taxas para projetos de reconhecido mérito
cultural ou projetos de filmagens de âmbito escolar.
Esta conjuntura permitiu, nos últimos anos, o
surgimento de novas produtoras independentes de pequena
e média dimensão e plataformas de produção, muitas delas
dedicadas à realização de curtas-metragens e documentários,
o que significa, na prática, o aparecimento de uma nova
geração de profissionais num mercado de produção e
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distribuição que era maioritariamente constituído por alguns
cineastas e produtoras de média e grande dimensão. O setor
ficou assim mais dinâmico, diverso e aberto.
A Film Commission de Lisboa foi pioneira em
Portugal, e a sua experiência inspirou outras estruturas
semelhantes no país, incluindo a Portugal Film
Commission, criada em 2018. O aparecimento de uma
estrutura nacional determinou a revisão da missão da
Lisboa Film Commission, que deixa de ser encabeçada pela
figura do comissário e passa a ter como principal missão a
intermediação entre o município e os agentes do setor, assim
como a facilitação das filmagens, continuando, no entanto, a
ter presença em mercados internacionais.

3. C RIATIVIDA DE A RTÍSTICA, PRO D U ÇÃO E DIFUSÃO

LISBOA SEMPRE FOI UM
DESTINO DE FILMES DE
CAMPANHAS INTERNACIONAIS
DE PUBLICIDADE, FONTE DE
BENEFÍCIOS ECONÓMICOS
E DE CAPTAÇÃO DE
TRABALHOS CRIATIVOS

LISBOA FILM COMMISSION
PRODUÇÕES 2019

140

INTER N ACIO N A IS

262

Rodagem do filme
“Si Demain”
©BureauFilms2019

N ACIO N A IS

Lisboa sempre foi um destino de filmes de campanhas
internacionais de publicidade, fonte de benefícios económicos
e de captação de trabalhos criativos que são contratados
em Lisboa, impulsionando o emprego e a atividade criativa
do sector do cinema e audiovisual. Também os pedidos de
projetos de estudantes de escolas de cinema nacionais
dispararam nos últimos anos. Considerando que estes serão
os futuros criadores do nosso cinema, este é um indicador
muito positivo do ambiente propício à criatividade nesta área.
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4.
Património(s)
e contemporaneidade
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A valorização e salvaguarda do património material
e imaterial, a par do investimento na criatividade
artística, têm sido objetivos transversais às estruturas e
equipamentos municipais de Lisboa. Os objetivos são
fomentar o diálogo permanente entre passado, presente
e futuro, bem como promover a criação e reinvenção da
identidade coletiva e a construção de sentidos de pertença.
A história de Lisboa, dos seus cidadãos, da sua
evolução política e social, da sua arquitetura e desenho
urbano, dos seus artistas e criadores, dos seus traços
identitários, seja na música ou nos pavimentos, tem
sido dada a ver e conhecer através de visitas a sítios e

Fado — Património
Imaterial da Humanidade
Em junho de 2010, a Câmara Municipal de Lisboa apresentou a
candidatura do Fado à Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade.
Aprovada por unanimidade por
todas as forças políticas quer
na Câmara Municipal de Lisboa
e na Assembleia Municipal de
Lisboa, quer na Assembleia
da República, contando com o
Alto Patrocínio do Presidente
da República, a candidatura
ultrapassou todas as barreiras
partidárias em nome de uma
causa coletiva de salvaguarda e
promoção da cultura portuguesa.  
Promovida pela Câmara
Municipal de Lisboa, através
da EGEAC / Museu do Fado, que
coordenou todo o processo de
candidatura do Fado à Lista
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“No tempo das
Cerejas”, concerto
organizado para as
Festas de Lisboa 2020,
transmitido a partir do
Castelo de São Jorge.
Com Ricardo Ribeiro,
Camané e Ana Moura,
acompanhados pela
Orquestra Metropolitana
de Lisboa, no âmbito
das comemorações
do centenário do
nascimento de Amália
Rodrigues
©EGEAC/JoséFrade

Representativa do Património
Cultural Imaterial da Humanidade (UNESCO), a candidatura
do Fado tornou-se um projeto
partilhado e um desígnio comum.
Desde logo pela participação
ativa e efetiva da comunidade
artística do Fado que fez
desta a sua causa, assumindo-a
com vigor e determinação, com
memória e modernidade. Depois
porque mobilizou num esforço
coordenado de instituições
arquivísticas e museológicas;
associações profissionais representativas da comunidade artística; empresários e editores
fonográficos; investigadores,
colecionadores; universidades
e escolas do ensino básico
ao secundário e coletividades culturais e recreativas
de norte a sul do país.   
O Plano de Salvaguarda do
Património do Fado estrutura-se
em 5 eixos programáticos: uma
Rede de Arquivos, integrando
dezenas de instituições arquivísticas e museológicas
com objetivos de cooperação
estratégica ao nível da preservação do património do Fado; um
Arquivo Sonoro Digital online
com os registos sonoros dos
fonogramas de fado, desde os
vinis de 78 rotações; programas
educativos, visando a introdução e a promoção do universo e
da cultura do fado nos diferentes níveis de ensino; programa
editorial através da publicação
de catálogos fonográficos,
fontes poéticas e musicais,
ensaios críticos e analíticos e
recolhas iconográficas, dispo-

nibilizando ao público e aos
investigadores um extenso corpo
documental até agora de difícil
acesso; e roteiros e circuitos
temáticos de Fado, integrando
espaços performativos profissionais e amadores, bem como o
património edificado da própria
cidade de Lisboa (Visitas
Cantadas) e também festivais
internacionais de Fado.  
A distinção pela UNESCO
deveu-se sobretudo aos criadores e intérpretes de Fado e à
sua capacidade de reinvenção:
de Amália a Alfredo Marceneiro,
de Maria Teresa de Noronha a
Fernando Maurício, de Armandinho a Fontes Rocha. A ligação
ao passado foi sempre impulso
de futuro e de renovação. E é
na arte e no talento de intérpretes, autores, músicos, que o
Fado continua ainda hoje, tal
como no passado, a construir-se
e a recriar-se. É sobretudo
aos artistas, que desde o
século XIX aos nossos dias têm
construído a História do Fado,
que devemos a sua consagração
como Património da Humanidade.  
Em pleno século XXI, o Fado
adquiriu indiscutivelmente uma
visibilidade crescente e uma
presença marcante no conjunto
da vida cultural portuguesa. A
sua inscrição na Lista Representativa do Património Cultural
Imaterial da Humanidade (UNESCO)
em 2011, traduziu-se num marco
fundamental na revitalização e
na promoção, local e internacional, do género artístico.
www.museudofado.pt
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monumentos, de exposições de longa duração e temporárias,
ciclos de filmes, recolha de memórias e testemunhos
orais, projetos de investigação e divulgação diversificados
disponibilizados em publicações e nas plataformas digitais.
Conscientes da função política, social e educativa que
podem e devem desempenhar e o novo lugar que podem
ocupar na sociedade, as instituições culturais são hoje
também espaços fundamentais de reflexão e discussão,
criação de comunidade(s), numa renovada relação com os
públicos da cidade.
Os museus e monumentos sob a gestão
municipal constituem a linha da frente deste trabalho sobre
o(s) património(s) e enquadram-se em três tipologias:
• Os que se referem a identidades, memórias ou
circunstâncias históricas da cidade, como o Castelo de
São Jorge, o Padrão dos Descobrimentos, o Museu do
Aljube- Resistência e Liberdade, o Museu do Fado, o
Museu de Lisboa;
• Os que abordam formas de expressão artística e/ou
coleções com coerência temática e relevância patrimonial
reunidas por cidadãos de Lisboa, como o Museu
Bordalo Pinheiro, o MUDE, o Museu da Marioneta;
• Os que se dedicam à obra de autores e artistas de
relevância nacional e com forte ligação à cidade, como o
Atelier-Museu Júlio Pomar e a Casa Fernando Pessoa.

AS INSTITUIÇÕES CULTURAIS
SÃO HOJE TAMBÉM ESPAÇOS
FUNDAMENTAIS DE REFLEXÃO
E DISCUSSÃO, CRIAÇÃO DE
COMUNIDADE(S), NUMA
RENOVADA RELAÇÃO COM OS
PÚBLICOS DA CIDADE
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Museu do Aljube –
Resistência e Liberdade
O Museu do Aljube - Resistência
e Liberdade é um espaço
de memória, pioneiro no
país, onde se partilham os
valores dos direitos humanos
e da solidariedade.  
Inaugurado em 2015,
assumiu como missão para o
seu trabalho museológico a
salvaguarda da memória do
local onde se encontra –
uma antiga prisão política.
A preservação da memória
do combate à ditadura e
da resistência em prol da
liberdade e da democracia
é um dos objetivos do Museu
que inclui a valorização
desse legado como forma
de construção de uma
cidadania responsável.  
O Museu do Aljube não é
apenas um lugar de memória,
mas tende a transformar-se
num ícone da democracia com a
responsabilidade e o privilégio
de informar e educar
para os direitos humanos,
questionar, escutar e inspirar
novas gerações a cuidar e
defender, quotidianamente,
direitos e liberdades e
garantias dos cidadãos.
Daí que seja tão desafiador
pensar nas resistências
de hoje a partir de um
legado imenso da história
contemporânea, sejam questões
de género, ambientais e do

desenvolvimento do território,
coloniais e pós-coloniais.
Da sua programação podemos
destacar as narrativas pessoais
de algumas das personalidades
mais relevantes da resistência
contra o regime, entrecruzando
áreas sociológicas e artísticas
como por exemplo as exposições
Meus Caros Amigos – Augusto
Boal – Cartas do Exílio,
Jaime Cortesão – cidadão,
patriota, resistente, 8998,
Pomar, entre outras, mas também
as referentes a momentos
ou locais marcantes quer da
repressão, quer do combate
pela liberdade, tais como
Maio de 68 – 50 anos Depois,
Tarrafal Nunca Mais, Os
olhos da Memória, de Armindo
Cardoso. Finalmente, merece
destaque a exposição de 2021
Mulheres e Resistência –
Novas Cartas Portuguesas e
outras lutas, que pretende
revelar, a partir da obra
singular de Maria Isabel
Barreno, Maria Teresa Horta
e Maria Velho da Costa, o
contributo de tantas mulheres
que, com origens e percursos
diferentes, lutaram pelos
seus direitos, pela justiça
social e pela liberdade, desde
os anos 30 do século XX até
à revolução dos Cravos.    
  
www.museudoaljube.pt

Detalhe de mural do
Museu do Aljube e
exposição permanente
©EGEAC/JoséFrade
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É ainda de destacar o futuro Museu Judaico de LisboaTikvá. Em dezembro de 2020, foi celebrado um protocolo
através do qual a Câmara Municipal de Lisboa cedeu à
Associação Hagadá um terreno na zona de Pedrouços onde
se irá construir este novo espaço museológico dedicado à
história da presença judaica no país e na cidade, num projeto
da autoria de Daniel Libeskind, arquiteto responsável por
diferentes museus judaicos no mundo.
É sobretudo através da programação de exposições
que os museus, monumentos e galerias municipais têm
vindo a renovar os seus discursos e, deste modo, refletir
sobre a cidade e o mundo, abrindo-se a novas temáticas
e problemáticas para fidelizar e ganhar novos públicos e
encontrar um novo lugar na sociedade atual.
No Museu de Lisboa, a nova exposição de longa
duração, no Palácio Pimenta, aberta ao público em junho
de 2021, apresenta um novo modelo de contar momentos
estruturantes do desenvolvimento urbanístico, da ocupação
do território e da vida quotidiana dos vários povos que foram
construindo a cidade ao longo dos séculos. Em breve, no
piso 1 do mesmo edifício, ficará patente ao público a segunda
parte da nova exposição de longa duração, que passará a
incluir aspetos marcantes da evolução urbana no século XX,
como a República, o Estado Novo, a Revolução de 1974 até à
Expo’98, fazendo uso das suas vastas coleções.
Nos seus vários núcleos, estiveram patentes
exposições temporárias como Fragmentos de cor – Azulejos
do Museu de Lisboa, A Lisboa que teria sido, referente
a projetos urbanísticos na cidade que não chegaram a
ser implementados, a mostra Debaixo dos nossos pés –
pavimentos históricos de Lisboa e, ainda, O lugar do
Torreão, imagem de Lisboa, sobre a história dos três
torreões que se sucederam na principal praça do país.
As vivências da cidade ao longo da história, a
multiculturalidade e a diversidade da identidade lisboeta
foram apresentadas através de diferentes exposições, tais
como Maresias, Lisboa e o Tejo, 1850-2014, Varinas de
Lisboa, Memórias da cidade, Lisboa, cidade triste e alegre
– arquitetura de um livro, Convivência(s): Lisboa plural,
sobre como judeus, muçulmanos e cristãos partilharam o
mesmo território, mas também sobre a escravatura e as suas
consequências na cidade.
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Numa abordagem mais experimental e multidisciplinar,
aliando a olisipografia ao pensamento contemporâneo,
resultaram projetos surpreendentes, tais como A Luz de
Lisboa; Vicente. O mito em Lisboa; e ainda a exposição e
livro Futuros de Lisboa e Hortas de Lisboa - da Idade Média
ao Século XXI, inserida na programação de Lisboa Capital
Verde Europeia 2020. Todas as exposições temporárias que
o Museu de Lisboa tem vindo a apresentar têm por objetivo
conhecer melhor as cidades que compõem Lisboa, para que
possamos comunicar melhor a sua infinita riqueza.

Exposição
A Luz de Lisboa
A luz natural de Lisboa é
considerada, por turistas e por
residentes, um dos principais
valores da cidade, que a tornam
única ou diferente de todas
as demais. Ícone imaterial
por excelência da nossa
cidade, a luz de Lisboa é uma
das qualidades que originam
maravilhamento a quem nela
vive ou por quem ela passa.
Assim, entendeu o Museu de
Lisboa desenvolver um projeto
de investigação e exposição
inédito sobre a própria luz,
tentando perceber se de facto
a luz natural é diferente
em Lisboa, ou se tal não
passaria de um mito local.
O projeto beneficiou do
recurso a dois comissários

externos, da área da física
(Ana Eiró) e do cinema (Acácio
de Almeida), e de um vasto
conjunto de consultores e
colaboradores das ciências
e das artes, tais como a
Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, o Museu
Nacional de História Natural
e da Ciência, a Videoteca
Municipal, o Arquivo Municipal
de Lisboa, o programa Imagens
de Marca, a Cinemateca
Portuguesa, historiadores de
arte contemporânea e curadores,
artistas visuais, escritores e
poetas, galerias de arte, entre
outras entidades emprestadoras
e que apoiaram o projeto.
O resultado foi uma
exposição pluridisciplinar,

apresentada no Torreão Poente
enquanto núcleo do Museu
de Lisboa, agregadora de
diálogos entre linguagens da
física e das artes visuais,
da meteorologia e do cinema,
da topografia e da fotografia,
da poesia e da publicidade.
Tornou-se possível perceber
porque é que a luz natural
de Lisboa, em particular
na zona da Baixa, parece de
facto, especial ou diferente
aos olhos humanos, como
confluência da relação da
radiação solar com os ventos,
a topografia, a proximidade
do Tejo, mas também na sua
complementaridade visual
com as cores dos pavimentos
e das fachadas da cidade.
Dialogante com o
reconhecimento das
caraterísticas físicas desta
luz, a seleção de manifestações
artísticas dos séculos XX e
XXI das áreas da fotografia,
da pintura, do desenho, da
instalação, da literatura e
ainda do cinema, incluindo
obras produzidas para a
exposição, veio aumentar nos
públicos o sentimento de
empatia e de maravilhamento
por esta luminosa cidade
que fez Assis Pacheco
escrever: “Se fosse Deus,
parava o sol sobre Lisboa”.

“Terra (Tejo#1)”,
exposição “A Luz
de Lisboa”
©NunoCera2008
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exposição traduziram o contributo do design para a
consciencialização coletiva da TAP como símbolo
nacional e para a identificação dos cidadãos com a (sua)
companhia de bandeira, assim como o modo como
trabalhou para a construção e disseminação da imagem
do país além-fronteiras, durante os últimos 70 anos.

evolução visitantes museus e monumentos
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No Museu Bordalo Pinheiro, foi possível ver em
exposições como Filhos do Manguito, com trabalhos do The
Lisbon Studio; Suite para 13 bules e uma bailarina – Ana
Jacinto Nunes; Arte Urbana (com humor) – Fotografias
de Pedro Inácio; Semana Ilustrada – Uma espécie de
reportagem – Eduardo Salavisa e João Catarino, o destaque
dado a artistas contemporâneos que representam o legado
de Bordalo. Tem também havido uma atenção às questões
sociais e de integração pela cultura, destacando-se uma
mostra de trabalhos em cerâmica realizados pelos utentes da
CEDEMA – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes
Mentais Adultos e a exposição de Anabela Soares O dia em
que perdi o pé, em parceria com o projeto Manicómio. Uma
nota especial para o trabalho que o serviço educativo do
Museu Bordalo Pinheiro tem vindo a desenhar em torno da
construção de ligações com as comunidades próximas do
museu e com o trabalho em torno da liberdade de expressão,
também representada por Bordalo.
No Museu da Marioneta, os objetivos de valorização do
património mantêm-se fortemente relacionados com a arte
performativa. O trabalho de captação de públicos através
de um serviço educativo diversificado na oferta, é uma das
linhas de trabalho do Museu que aposta nas famílias como
meio para a valorização do acervo a seu cuidado.
Para além de diferentes exposições referentes à sua
coleção e à coleção de Francisco Capelo ali depositada,
com especial incidência nas máscaras africanas e
asiáticas, destacam-se exposições de companhias de
bonecreiros como A representação feminina – exposição
coletiva de alunas da Escola Artística António Arroio
e Murro no Estômago, uma exposição interativa – baseada
n’Os Maias e nas Marionetas de São Lourenço e o Diabo.
Também o MUDE – Museu do Design e da
Moda tem trabalhado a questão da memória e da
identidade através da sua programação. De relembrar a
exposição TAP PORTUGAL: Imagem de um povo, de
2015, que se debruçou sobre o design da companhia aérea
nacional, de 1945 à data, evidenciando o seu contributo
para a identidade da TAP e para a consolidação da imagem
de uma companhia de aviação moderna, experiente,
segura e competitiva, ao serviço dos portugueses e das
comunidades espalhadas pelo mundo. As peças em
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Uma das estruturas incontornáveis quando falamos do
património da cidade é o Arquivo Municipal de Lisboa. Na
sua missão encontra-se a recolha, a guarda, o tratamento e a
preservação da documentação relativa à memória da cidade e
a promoção da gestão integrada dos documentos produzidos
pela Câmara Municipal de Lisboa. É neste contexto que
encontramos o arquivo da documentação municipal, mas
também o arquivo histórico (cujo documento mais antigo - o
traslado do foral outorgado por D. Afonso Henriques à cidade
de Lisboa - remonta ao séc. XIII), o arquivo fotográfico e
a videoteca municipal. Para além da consulta ao extenso e
diverso acervo, o Arquivo tem investido na disponibilização
de catálogos temáticos que assim alicerçam algumas das mais
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importantes investigações sobre a cidade de Lisboa. Também
o trabalho do serviço educativo e as publicações dos Cadernos
do Arquivo Municipal, corroboram o trabalho de mediação e
divulgação do conhecimento para os diferentes públicos.
Nos últimos anos, o trabalho do Arquivo
Municipal de Lisboa tem-se focado também no conceito
contemporâneo de arquivo, desenvolvendo parcerias
diversas com a academia e cruzamentos com artistas
contemporâneos na reflexão sobre a importância do
arquivo nos territórios e na visão atual da cidade.
Exemplos deste trabalho são as Conversas Foto-fílmicas
(investigação e reflexão sobre artistas contemporâneos
e académicos na área da fotografia e cinema), O que é
o Arquivo? (discussão sobre o conceito e as práticas de
Arquivo contemporâneas, face as mudanças introduzidas
pelos novos media), Topografias Imaginárias (ciclo
de visionamentos comentados, no qual se mapeia o
encontro entre o cinema e a cidade de Lisboa) e o
Festival Traça - Mostra de filmes de arquivos familiares
(recolha, estudo e exposição de filmes de família).
O GEO - Gabinete de Estudos Olisiponenses é uma
estrutura criada em 1954, que tem como missão promover a
investigação e o estudo da cidade de Lisboa. Instalado no
Palácio do Beau-Séjour, na Estrada de Benfica, acolhe um
dos mais completos acervos bibliográficos, cartográficos,
iconográficos e arquivísticos sobre Lisboa, resultante em
grande parte da acumulação de valiosos arquivos pessoais
de entre os quais se destacam o de reputados olisipógrafos
como Augusto Vieira da Silva, Matos Sequeira, Pastor
de Macedo e também de figuras ilustres de Lisboa como
Duarte Pacheco.
O projeto Testemunhos da Escravatura – Memória
Africana, integrado na programação de Passado e Presente
– Lisboa, Capital Ibero-americana de Cultura 2017, foi um
dos mais marcantes dos desenvolvidos recentemente pelo
GEO. Em 2017, convocou 42 instituições culturais públicas
e privadas da cidade de Lisboa, entre museus, arquivos,
bibliotecas e, outros, para juntos exporem, de modo
presencial e através de uma plataforma digital em
permanente atualização, mais de 200 peças e documentos
que testemunham 400 anos de tráfico de pessoas
escravizadas, em Portugal.
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Obra que integrou o
projeto “Testemunhos
da Escravatura”,
“Casamento de Santa
Úrsula com o Príncipe
Conan (Retábulo de
Santa Auta)” Oficina
de Lisboa 15221525, Museu Nacional
de Arte Antiga.
©MNAA/SóniaCosta
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Mais recentemente é também de assinalar o trabalho
desenvolvido junto do público escolar através do
projeto Escola Nómada ou a (des)construção das evidências
– atravessando identidades, desenvolvido no contexto do
programa DESCOLA, em parceria com a Escola Pintor
Almada Negreiros. O projeto iniciou-se com um olhar
criativo sobre a temática da escravatura e do racismo, mais
tarde trabalhou as problemáticas associadas à exclusão e à
discriminação sobre as questões de género e, já neste último
ano letivo, debruçou-se sobre a temática mais abrangente da
construção da identidade.
O CAL – Centro de Arqueologia de Lisboa,
inaugurado em 2013, assume as competências legais
e funcionais da autarquia em matéria de arqueologia.
Atualmente, fruto de um entendimento institucional entre a
autarquia e a Direção-Geral do Património Cultural, o CAL
é o repositório preferencial do imenso espólio exumado na
cidade, pretendendo ser igualmente o da documentação de
registo produzida. Trata-se verdadeiramente de um arquivo
da arqueologia olisiponense, garantindo que a memória da
cidade transita de geração para geração.
O PISAL - Programa de Investigação e Salvaguarda
do Azulejo de Lisboa - aprovado em novembro de
2011, tem como objetivo o estudo e salvaguarda do
azulejo, assente em sete linhas programáticas de atuação:
investigar, registar, prevenir, regular, sensibilizar, formar
e divulgar. No âmbito do programa foi criado o Banco
Municipal do Azulejo que funciona como um centro de
investigação e de recolha dos mosaicos provenientes das
intervenções de reabilitação urbana na cidade para sua
posterior reintegração em edifícios, garantindo deste modo a
preservação da memória histórica deste património de Lisboa.
O Núcleo de Estudos do Património, inserido
no Departamento do Património Cultural, tem sido
responsável por um trabalho de investigação profundo
sobre temas e autores da cidade, trabalho esse
desenvolvido muitas das vezes no âmbito dos protocolos
de colaboração celebrados no domínio da cultura entre a
CML e universidades portuguesas e estrangeiras.
Atualmente, a CML participa em mais de 18 projetos de
investigação académica (22 parcerias ativas) resultado
de uma estratégia clara e proativa de articulação
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de projetos e iniciativas de interesse para ambas as
partes. A Câmara Municipal de Lisboa integra ainda o
Lisbon Consortium, uma parceria entre os programas
de mestrado e doutoramento em Estudos da Cultura
da Universidade Católica Portuguesa e prestigiadas
instituições culturais da cidade de Lisboa como a Fundação
Calouste Gulbenkian, a Fundação Culturgest, o Museu
do Cinema Português, o Museu Nacional do Teatro, o
Centro Nacional da Cultura e a Fundação Oriente.
De entre os projetos de investigação podemos
destacar os projetos Lx Conventos (sobre o impacto
da extinção das ordens religiosas na malha urbana da
cidade), o Hospital Real de Todos os Santos (o primeiro
edifício público hospitalar criado por iniciativa régia em
Portugal), Olisipógrafos. Os Cronistas de Lisboa (para
divulgação e reedição de obras fundamentais de Júlio
de Castilho, Gustavo Matos Sequeira, Augusto Vieira
da Silva, José Sarmento de Matos) e Lisboa Romana |
Felicitas Iulia Olisipo.

ATUALMENTE A
CML PARTICIPA EM MAIS DE 18
PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO
ACADÉMICA (22 PARCERIAS
ATIVAS) RESULTADO
DE UMA ESTRATÉGIA
CLARA E PROATIVA DE
ARTICULAÇÃO DE PROJETOS
E INICIATIVAS DE INTERESSE
PARA AMBAS AS PARTES
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Lisboa Romana |
Felicitas Iulia Olisipo
O projeto Lisboa Romana |
Felicitas Iulia Olisipo,
uma iniciativa da Direção
Municipal de Cultura, teve
início em 2018 com o intuito
de promover, valorizar
e divulgar o património
arqueológico, com particular
enfoque na época romana.    
É esse conhecimento que
se propõe disponibilizar, até
2024, de forma integrada e
sistematizada indo ao encontro
dos mais diversos públicos
com recurso a diferentes
suportes de comunicação,
fomentando a sensibilização e
a educação para o património
e potenciando o turismo
cultural na região.
Lisboa Romana é um inovador
projeto em rede, concretizado
através da parceria entre
19 municípios, mais de 30
instituições públicas e
privadas e 6 importantes
centros de investigação
universitários do país com
dois objetivos principais:
por um lado, projetar a urbe
romana através de uma rede

Museu de Lisboa –
Teatro Romano
Campo arqueológico,
onde são visíveis as
ruínas do proscaenium
e orchestra
(séc. I d.C.).
©EGEAC/JoséFrade
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de âmbito local centrada em
Lisboa; por outro, promover o
território rural na esfera da
cidade, passando a ideia de
unidade do município romano
Felicitas Iulia Olisipo.   
São, no seu conjunto, mais
de 280 investigadores, de entre
arqueólogos, antropólogos,
sociólogos e historiadores,
a estudar mais de 400 sítios
arqueológicos, ligados por
estas duas redes local e
metropolitana, e criando
assim sinergias para o
desenvolvimento da investigação
e promoção do conhecimento
científico e para a divulgação
deste período histórico de
forma articulada e inclusiva.
Não se excluí a possibilidade
de alargar esta ação a outras
redes de âmbito nacional
e mesmo internacional.  
O site Lisboa Romana |
Felicitas Iulia Olisipo
constitui-se como uma das
primeiras realizações do
projeto e como agente
impulsor da disseminação deste
conhecimento junto do grande

público, complementado pela
divulgação que já está a ser
feita nas redes sociais. Outras
realizações do projeto são a
edição de uma coleção temática
constituída por 8 volumes que
serão publicados até 2022; a
valorização e fruição pública
do criptopórtico romano
de Lisboa, que contará com
um centro de interpretação
encarado como uma “porta
de entrada para a cidade
romana”; a realização de um
Congresso Internacional e de
uma Exposição Internacional
que terão lugar em Lisboa
e, ainda, pela edição do
Corpus Epigráfico de Olisipo,
revendo e atualizando a
publicação “Epigrafia de
Olisipo” da autoria de Augusto
Vieira da Silva, editada em
1944 pela Câmara Municipal
de Lisboa, alargando-o à
totalidade da área geográfica
do antigo município romano
Felicitas Iulia Olisipo.
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A REVISTA ROSSIO É UM
INSTRUMENTO PRIVILEGIADO DE
REFLEXÃO, DE CONHECIMENTO
E DIVULGAÇÃO DE LISBOA
PROMOVENDO O INTERESSE
PELA CIDADE, A INVESTIGAÇÃO
E A INTERDISCIPLINARIDADE
E A PRESERVAÇÃO DE
VALORES PATRIMONIAIS

www.lisboaromana.pt

No campo da investigação e edição, salientamos
também, a revista Rossio. estudos de Lisboa, disponibilizada
gratuitamente e em formato digital, uma publicação aberta
à participação de todos os que estudam e intervêm na
cidade. A revista é um instrumento privilegiado de reflexão,
de conhecimento e divulgação de Lisboa promovendo o
interesse pela cidade, a investigação, a interdisciplinaridade
e a preservação de valores patrimoniais. Para além de
uma primeira secção, da responsabilidade de um editor
convidado, tem também uma secção assente no processo de
chamada de trabalhos.
De referir ainda a criação, em 2017, da Associação da
Calçada Portuguesa. Juntando entidades como a CML,
a Universidade de Lisboa, a Associação Portuguesa dos
Industriais de Mármores, Granitos e Ramos Afins, a União
das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, o Grupo
Português da Associação Internacional para a Proteção
da Propriedade Intelectual e a Câmara Municipal de
Porto de Mós, a associação tem como missão a proteção,
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a valorização, a promoção e a internacionalização da
calçada portuguesa enquanto património cultural e
fator de identidade de Lisboa e de Portugal. Em 2021,
foi aprovada a inscrição no Inventário Nacional do
Património Imaterial, passo que obrigatoriamente antecede
a apresentação da candidatura a Património Imaterial da
Humanidade da UNESCO.
Em 2014, por ocasião dos 40 anos da revolução do 25
de abril de 1974, a CML desenvolveu uma programação
extensa e diversificada que integrou concertos, exposições,
festivais, conferências e debates, edições e numerosas
atividades ao ar livre. Esta programação teve como objetivo,
não só invocar as memórias e valores daquele dia junto
dos que o viveram intensamente, mas também de contar às
gerações do presente o que foi o 25 de abril de 1974 e como
esse ato revolucionário alterou profundamente a vida dos
portugueses e o curso da história do nosso país.

Aplicação de calçada
artística portuguesa,
Praça D. Pedro
IV (Rossio)
©CML/
SergiyScheblykin2020
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EM 2014, POR OCASIÃO DOS
40 ANOS DA REVOLUÇÃO
DO 25 DE ABRIL DE 1974, A
CML DESENVOLVEU UMA
PROGRAMAÇÃO EXTENSA E
DIVERSIFICADA QUE INTEGROU
CONCERTOS, EXPOSIÇÕES,
FESTIVAIS, CONFERÊNCIAS E
DEBATES, EDIÇÕES E NUMEROSAS
ATIVIDADES AO AR LIVRE
Desde 2014, equipamentos municipais, como a Casa
Fernando Pessoa, o Padrão dos Descobrimentos ou o Maria
Matos Teatro Municipal traziam já ao público o tema da
memória colonial. A iniciativa Passado e Presente – Lisboa,
Capital Ibero-americana de Cultura 2017 permitiu uma
nova chamada de atenção para esta temática que nesse ano
teve visibilidade acrescida nas propostas programáticas dos
museus, teatros, galerias e outras instituições municipais,
passando desde então de integrar a oferta cultural municipal.
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Grada Kilomba, na
Galeria Avenida
da Índia, 2017
Illusions [Ilusões]
(Pormenor); 2017;
35’05’’; Instalação
vídeo de dois
canais, uma grande
projeção, um monitor
vertical, HD, cor,
um canal de som.
©BrunoLopes
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Padrão dos
Descobrimentos
Da autoria do arquiteto
Cottinelli Telmo e do escultor
Leopoldo de Almeida, o Padrão
dos Descobrimentos foi erguido
pela primeira vez em 1940, de
forma efémera e integrado na
Exposição do Mundo Português.
Em 1960, por ocasião da
comemoração dos 500 anos da
morte do Infante D. Henrique, o
Padrão é reconstruído em betão
e cantaria de pedra rosal de
Leiria, e as esculturas em
cantaria de calcário de Sintra.
Atualmente, o Padrão
dos Descobrimentos tem por
missão a gestão, salvaguarda
e valorização do conjunto
patrimonial - Monumento e
Rosa-dos-ventos - e o incentivo
à discussão em torno da
temática do monumento enquanto
testemunho da memória de
uma identidade cultural e
patrimonial indissociável da
História da Expansão Portuguesa
e da sua presença no Mundo.
O Padrão dos Descobrimentos
é, para além de um dos

Exposições como The Most Beautiful Language, de
Grada Kilomba, em 2017, na Galeria da Avenida da Índia,
Táwapayera, também em 2017, com curadoria de Alexandre
Melo, no Atelier-Museu Júlio Pomar; espetáculos como Os
Negros ou o O que é que o teu pai não te contou da guerra,
de Rogério de Carvalho, Um museu vivo de memórias
pequenas e esquecidas, de Joana Craveiro, Le Cargo, de
Faustin Linykuela, no Teatro São Luiz, Moçambique, da
Mala Voadora, e Passa-Porte, do Hotel Europa, no Teatro
Maria Matos; conferências internacionais como Falas das e
sobre as Américas, Desejo de viver em comum, Migrações,
Racismo e Cidadania, no São Luiz Teatro Municipal,
Questões Indígenas: ecologia, terra e saberes ameríndios, no
Teatro Maria Matos, e, mais recentemente, Ditas e Desditas
da Estatuária Lisbonense, no TBA, são apenas alguns dos
inúmeros exemplos que trouxeram para o espaço público a
reflexão e discussão sobre o passado colonial.
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monumentos turísticos mais
visitados da cidade, um local
de conhecimento que promove
o acesso dos vários públicos
ao monumento e a novas
experiências, aprendizagens,
conhecimento e fruição.
A programação do Padrão
dos Descobrimento faz uma
aposta deliberada na reflexão
e pensamento, através de
exposições e debates, por se
entender que o monumento tem
uma responsabilidade acrescida
na promoção das questões
históricas que representa.
Assim, ao longo dos últimos
anos, o Padrão tem promovido
e acolhido diversos projetos artísticos e académicos - para
estimular o conhecimento e o
debate, que tardou a existir e
que agora irrompe em força.
Destacam-se a
exposição Retornar que
reuniu na programação
paralela performances,
debates, palestras, leituras
e testemunhos sobre o

regresso de portugueses e
africanos no processo de
descolonização da década
de 1970, as exposições Al
Final del Paraíso, Racismo e
Cidadania e Atlântico Vermelho,
inseridas na programação
de Passado e Presente – Lisboa,
Capital Ibero-americana de
Cultura 2017 e, em 2018, a
exposição Contar Áfricas!.
A exposição Visões do
Império é o mais recente
trabalho que se insere nessa
linha de produção de reflexão,
neste caso, sobre o uso
da fotografia e da memória
fotográfica deste período.
No documentário homónimo
que antecedeu a exposição, é
lançado um alerta importante
sobre a precariedade dos
arquivos que são hoje os
garantes dessa memória.
www.padraodosdescobrimentos.pt

“Retornar Traços da
Memória” (2015),
instalação de
Silvadesigners
a partir
de fotografia de
Alfredo Cunha de 1975
no mesmo local
©EGEAC/AlbertoPlácido
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São vários os projetos com origem na sociedade civil
que se focam nas questões da herança colonial e que têm sido
beneficiários do financiamento municipal. Na área editorial
destacamos o apoio à BUALA, uma plataforma online que
se dedica aos domínios do pensamento, arte e memória,
de modo transversal e problematizante, acompanhando o
debate pós-colonial nos domínios da história, ciências sociais
em geral, literatura, cinema, arte e jornalismo. Um outro
exemplo é o projeto Lisboa Criola que tem como objetivo
trabalhar sobre o conceito de criolidade, enquanto processo
de mistura intercultural, e num manifesto pela promoção da
diversidade para uma sociedade melhor.
A preservação de patrimónios vários, de naturezas
muito distintas, tem sido objeto de uma atenção particular
da autarquia. Através de aquisições, doações ou cedências
temporárias, os bens à guarda da CML têm dado origem à
criação de novos equipamentos, como o MUDE -Museu do
Design e da Moda, que acolhe a Coleção Francisco Capelo
e que, entretanto, incorporou outras coleções, aquisições e
doações, o Pavilhão Azul, que em breve acolherá a coleção
Julião Sarmento ou o CEHL - Centro de Estudos da
História da Leitura, que será a casa da biblioteca pessoal
de Alberto Manguel, doada em 2020 à Câmara Municipal
de Lisboa. Noutros casos, os espólios adquiridos irão
enriquecer os equipamentos municipais, caso da Biblioteca
Palácio Galveias, com a biblioteca pessoal de Herberto
Helder e a nova biblioteca em Benfica, que irá albergar o
acervo de António Lobo Antunes, constituído pela sua
biblioteca pessoal, manuscritos e outros documentos.

A PRESERVAÇÃO DE PATRIMÓNIOS
VÁRIOS, DE NATUREZAS
MUITO DISTINTAS, TEM SIDO
OBJETO DE UMA ATENÇÃO
PARTICULAR DA AUTARQUIA
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O já mencionado programa de aquisições de obras
de arte para a Coleção de Arte Contemporânea da CML
representa também o compromisso da autarquia para
com os criadores, garantindo o seu direito à memória e
representação através da salvaguarda e divulgação das
suas obras, contribuindo igualmente para uma melhor
compreensão da arte contemporânea, das suas opções
estéticas e produção artística. A coleção inclui cerca
de 100 obras de diferentes artistas, com significativa
representatividade e abrangência, e tem vindo a ser mostrada
nos equipamentos culturais do município, de que são
exemplo as exposições já realizadas na galeria Torreão
Nascente da Cordoaria Nacional, em 2019, e no
Atelier-Museu Júlio Pomar, em 2021.
O BAC – Banco de Arte Contemporânea Maria da
Graça Carmona e Costa - é um projeto municipal destinado
à guarda, estudo e preservação de espólios documentais
de artistas portugueses ativos desde os anos de 1960.
Coordenado pela EGEAC / Atelier-Museu Júlio Pomar,
constitui um outro instrumento fundamental de preservação
da memória artística.
Porque as memórias e identidade lisboetas estão em
todo o lado, não podemos deixar de referir o programa
Lojas com História, criado pela Câmara Municipal de
Lisboa em 2015, num projeto conjunto dos pelouros da
cultura, economia e urbanismo. Iniciativa pioneira no país,
tem como objetivo preservar o comércio tradicional da
cidade, considerado essencial para garantir a autenticidade
de Lisboa.
Uma das últimas ações foi o projeto Coleção
Primavera-Verão, que decorreu em abril e maio de
2021, onde 10 artistas foram convidados a criar uma
intervenção na montra de algumas das lojas mais antigas
e emblemáticas da zona Baixa-Chiado, cruzando a arte
contemporânea, a memória e identidade da cidade. Da
pintura à escultura, recorrendo a várias técnicas, tudo foi
pensado num trabalho de proximidade com os lojistas,
acrescentando assim um novo capítulo ao já longo percurso
destas Lojas com História.
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Caza das Vellas Loreto
©HugoDavid/LuísaFerreira

Rossio de Palma
— o que queremos
fazer na nossa praça?

Lojas com
História
Lojas com História é um
programa pioneiro no país,
cujas linhas orientadoras foram
aprovadas em fevereiro de 2015,
e que surge como resposta
a um sentido de urgência na
preservação da história e
identidade da cidade de Lisboa,
dos seus espaços e práticas.
A prioridade é estimular o
comércio tradicional e histórico no sentido de, por um
lado, preservar e salvaguardar
os estabelecimentos e o seu
património material, histórico

e cultural, e por outro lado,
dinamizar e reativar a atividade comercial, essencial para a sua existência.   
O programa tem por objeto a
distinção “Loja com História”,
atribuída com base na avaliação
cumulativa de vários fatores
tais como a atividade comercial, a existência e preservação de património arquitetónico e a presença de património
histórico ou cultural.   
No ano de 2016, e por
iniciativa municipal, foram

Finalmente, o recurso aos testemunhos e à história
oral constitui hoje um instrumento fundamental de
preservação da memória individual e coletiva, dando origem
a publicações, exposições, documentários, plataformas
digitais e sobretudo, constituindo-se como um meio de
promoção de convivialidade, partilha e criação de sentido
de pertença. Projetos como Varinas de Lisboa – Memórias
da Cidade, Vidas e Memórias de Bairro, um projeto de
proximidade desenvolvido pelas Bibliotecas de Lisboa, Praça
Rossio de Palma, Centro Interpretativo de Marvila e Beato,
o guia Memórias da Cidade: Os galegos de Lisboa, Reciclar
memórias, Encadernadores de Lisboa, Biografia dos Artistas Ateliês Municipais dos Coruchéus ou o podcast De Viva Voz.
Também outros, que recorrem a diferentes metodologias
para além da oralidade, como o programa Lojas com
História, Traça - Mostra de filmes de arquivos familiares,
Arqueologia no Bairro, MURO - Festival de Arte Urbana
ou os Arquivos de Comunidade, são exemplos felizes desta
abordagem que procura estabelecer uma relação de maior
proximidade e afeto com os lisboetas.
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distinguidas as primeiras 63
lojas, seguindo-se mais 19
espaços comerciais em fevereiro de 2017. Em maio de
2017, foram abertas as candidaturas ao programa sendo
que até hoje já foram submetidas mais de 300 candidaturas, das quais 81 obtiveram
a distinção. Em 2021, Lisboa
tem distinguidos 147 espaços
comerciais em atividade com o
título “Lojas com História”.
Para além da distinção o
programa contempla ainda um
fundo municipal para salvaguarda e dinamização das
lojas e que, desde 2018 e até
hoje, já apoiou financeiramente várias lojas num montante
total de cerca de 450 000€.   
O programa Lojas com
História ganhou a distinção
“URBACT Good Practice Label” como uma boa prática de
desenvolvimento urbano sustentável, atribuída pela Comissão
Europeia, e o prémio Media
Digital SAPO para o site do
programa Lojas com História.   
lojascomhistoria.pt

Rossio de Palma – o que
queremos fazer na nossa praça?
é um projeto de proximidade
com a comunidade no âmbito
do Programa Cidade-Piloto
Agenda 21 da Cultura no qual se
desenhou um cruzamento entre
a cultura e o espaço público.
O objetivo principal era
adicionar a dimensão cultural
ao programa de reabilitação
urbana do Departamento
de Urbanismo Uma Praça em
Cada Bairro, tendo sido
selecionada a Praça do Rossio
de Palma, na Freguesia de
São Domingos de Benfica.  
Partindo da premissa de
que a cultura está presente
em todas as dinâmicas da vida
quotidiana e que as políticas
de gestão urbanística conferem
ao espaço público a dimensão
de pertença e identidade do
território, foi elaborado por
uma equipa multidisciplinar
um plano de trabalho que se
materializou de 2018 a 2021.
Aos vários encontros
iniciais da equipa técnica com
moradores, sucedeu o registo

das carências e fragilidades
do local, as expetativas
pessoais ou comuns, um caminho
guiado pela procura coletiva
da resposta à pergunta: O que
queremos fazer na nossa praça?
Para um mais aprofundado
conhecimento do território
no tempo e no espaço, foi
realizada uma investigação
histórica sobre o local, cujos
dados obtidos foram sendo
partilhados com os moradores.
Os testemunhos orais tornaramse assim a principal fonte
de uma narrativa histórica
ancorada na memória dos
moradores e que permitiu a
recolha exaustiva de cerca de
200 fotografias pessoais, bem
como testemunhos e narrativas
autobiográficas, estas
registadas em suporte vídeo.  
Numa perspetiva de trazer
ao espaço público a criação
artística num cruzamento
entre a memória local e a
efetiva vivência da praça
reabilitada, foi convidado
o coletivo Warehouse e
a artista Camilla Watson

que trabalharam a partir
das fotografias individuais
dos moradores.  
Em março de 2019, foi
inaugurado o Portal de Palma
pelo coletivo Warehouse, um
arco de dimensão generosa
formado por 150 bancos de
madeira, construídos ao
longo de várias semanas na
praça e com a colaboração de
muitos dos moradores. Na sua
base foram gravadas as fotos
pessoais, permitindo, depois
de formado o arco, visualizar
as imagens e identificar amigos
e familiares, pessoas, factos,
momentos de uma comunidade.  
Camilla Watson, com um
trabalho original, colocou a
memória nos pés, fazendo em
estreia a gravação de dezenas
de fotos dos moradores em
pedaços de pedra embutidos na
calçada, formando um percurso
pelos lugares e vivências
marcantes do local, onde
cada um foi guia do outro,
de todos e de cada um.
A par deste trabalho
decorreram mensalmente ações
de natureza cultural no espaço
da Praça ou envolvente do
Rossio de Palma, participando
diretamente os moradores
e antigos residentes.
A partir de um conjunto
de informação resultante da
investigação histórica, da
recolha de documentos visuais,
vários testemunhos e memórias
pessoais de novos e antigos
residentes, foi realizado um
documentário de 30 minutos
pela Videoteca Municipal
(onde se incluem imagens
inéditas do Arquivo RTP), cuja
estreia aguarda agendamento.

Construção do
Portal de Palma,
concebido pelo
Coletivo Warehouse
com a população da
Palma de Baixo
©CML/AntónioJoséAlfredo
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Em 2017 foi criada pelo governo a distinção
Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social
Local que visa assinalar as entidades que pela sua
atividade, património material e imaterial constituam
uma relevante referência histórica e cultural ou social
da cidade. O Departamento de Património Cultural
assegura o processo de reconhecimento das coletividades
de cultura, recreio e desporto ou associações culturais
que, em virtude da sua função, unicidade, diferenciação,
qualidade e identidade própria, urge proteger e
salvaguardar e, simultaneamente, reconhecer como
dinamizadores da cultura da cidade. Desde o início do
programa foram reconhecidas dez entidades (Academia
de Amadores de Música, Ateneu Comercial de Lisboa,
Círculo Eça de Queiroz, Grémio Literário, Sociedade de
Geografia, Clube Filatélico de Portugal, Casa de Lafões,
Academia Musical 1º Junho de 1893 e Academia Recreio
Artístico, Grupo Dramático Escolar Os Combatentes).
Em 2020, foi criado um programa municipal
designado Memórias de Lisboa que se propõe ligar
todos estes projetos, disponibilizando-lhes recursos
e ferramentas transversais que potenciem a qualidade
do trabalho a desenvolver, não descurando as suas
especificidades. O programa foca-se na promoção,
estudo e conhecimento da(s) memória(s) e da(s)
identidade(s) da cidade, utilizando novas fontes
primárias para a investigação histórica, produzindo
e disseminando conhecimento no sentido de reforçar
a identidade cultural local, o sentimento de pertença
e de comunidade dos munícipes. Este programa é
diretamente articulado com o programa Memórias
para Todos da FCSH - Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa.
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Centro Interpretativo
de Marvila e do Beato
O Centro Interpretativo de
Marvila e do Beato foi criado
na Biblioteca de Marvila
com o objetivo de reunir
o conhecimento sobre o
património cultural material
e imaterial deste território,
disponibilizando-o ao público
de uma forma apelativa,
lúdica e inovadora. O caráter
singular deste Centro é
que, desde a sua base, foi
utilizada uma metodologia
participativa em que a
comunidade local foi chamada
a intervir de uma forma
ativa nas decisões tomadas
e nos processos em curso.  
Assim, um conjunto de
moradores e de entidades
locais foram convidados
a integrar uma Comissão
Organizadora (com cerca de
15 pessoas em permanência)
que reuniu quinzenalmente
durante um ano. A partir
desta comissão foram
criados grupos de trabalho
(constituídos por técnicos e
moradores) que identificaram
os elementos patrimoniais

a inventariar, recolheram
informação diversa sobre esse
património e identificaram
as testemunhas privilegiadas
a entrevistar, pessoas
conhecedoras do território
e das suas transformações ao
longo do tempo. O instrumento
metodológico utilizado foi o
Inventário Participativo que
consiste na intervenção das
pessoas e das comunidades
na identificação, recolha e
registo dos seus recursos
patrimoniais locais, materiais
ou imateriais, o que implica
o seu reconhecimento como
elementos da identidade local/
património cultural local.  
Com o apoio técnico da
Videoteca Municipal foram
realizadas entrevistas
longas a 38 pessoas,
entrevistas essas que deram
origem a 220 pequenos filmes
relacionados com os elementos
patrimoniais do território.  
O centro possui informação
detalhada sobre 140 elementos
do Património cultural,
material e imaterial,

existente ou desaparecido, em
forma de textos históricodescritivos em português
e inglês, imagens atuais e
antigas e os já referidos 220
vídeos-testemunho. Dentro
em breve, todo o conteúdo
agora disponível no Centro
Interpretativo de Marvila e
do Beato poderá também ser
acedido online, permitindo que
mais pessoas, investigadores
e curiosos conheçam melhor
o património material e
imaterial deste território.   
Este projeto decorre
da participação da Câmara
Municipal de Lisboa no projeto
ROCK (2017-2020), financiado
pela Comissão Europeia, no
âmbito do programa Horizonte
2020, que teve como objetivos
incentivar a salvaguarda e
valorização do património
cultural, material e imaterial,
privilegiando as abordagens
inovadoras e participativas.  
lisboa.rockproject.eu/categoria/
centro-interpretativo/

Linha do tempo e mesa
digital instalados na
Biblioteca de Marvila
©CML/DMC/DPC/
JoséVicente2021
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5.
Públicos e
Acesso à
cultura
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A cultura é o elo de ligação entre as pessoas, é o meio
de expressão da nossa diversidade humana, através dela
criamos ideias, sentidos, valores, criamos comunidade. Num
país, numa cidade, em que para muitos a cultura é ainda
considerada algo de inacessível, distante, incompreensível,
julgámos sempre fundamental aproximar as pessoas das
artes, as artes das pessoas, as pessoas umas das outras. É
através desse encontro que poderemos construir sociedades
mais coesas e inclusivas e fazer face aos enormes desafios
que o presente nos coloca, tais como a globalização, as
migrações, a pandemia e a digitalização acelerada.
Desenvolvemos estratégias várias para tornar esses
encontros possíveis, para criar e fidelizar públicos.
Desde a instalação de equipamentos e serviços por
todo o território da cidade, à programação em espaço
público, à realização de modelos participativos de criação
e programação cultural, incluindo mobilização de
minorias, ao reforço da ligação entre arte e educação, à
diminuição de barreiras físicas, intelectuais e sociais que
impedem a fruição da cultura, à divulgação e difusão
cultural, com um significativo incremento do digital.

É FUNDAMENTAL APROXIMAR
AS PESSOAS DAS ARTES, AS
ARTES DAS PESSOAS, AS
PESSOAS UMAS DAS OUTRAS.
É ATRAVÉS DESSE ENCONTRO
QUE PODEREMOS
CONSTRUIR SOCIEDADES
MAIS COESAS E INCLUSIVAS
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Atividade do programa
“Lisboa na Rua”
©EGEAC/JoséFrade
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A Rede das Bibliotecas de Lisboa (BLX) é um dos
exemplos que melhor reflete a estratégia desenhada no que
diz respeito aos objetivos de acesso à cultura na cidade. As
18 bibliotecas municipais que integram a rede (7 das quais
geridas em parceria com Juntas de Freguesia e 1 itinerante)
estão disseminadas territorialmente e apresentam-se
como um dos espaços culturais mais democráticos da
cidade. As bibliotecas passaram a trabalhar numa lógica de
rede articulada, como antes foi mencionado, descentralizada
e de proximidade com as comunidades locais, em programas
de promoção das leituras e literacias, diversidade e inclusão,
no desenvolvimento da sensibilidade artística, da literacia
digital, da gamificação1 e da preservação do património
imaterial e da memória.
Todos, independentemente da língua, estrato social,
idade, género, etnia, religião, grau de escolaridade,
orientação sexual ou necessidades específicas de qualquer
tipo, encontram lugar nestes equipamentos, gratuitos
e abertos à comunidade. Para além de verdadeiros centros de
promoção da cidadania, contribuem para o desenvolvimento
dos territórios em que se situam.

1
Uso de técnicas de
jogos, nomeadamente
de jogos de vídeo,
em outros campos de
actividade.

Ecotemporâneos com
Selma Uamusse e
Gisela Casimiro, com
interpretação em LGP,
no Jardim da Quinta
Alegre, freguesia de
Santa Clara, Junho 2021
©EGEAC/JoséFrade

Rede ACCESS, Culture
for all citizens
A rede ACCESS foi criada com
o objetivo de provocar uma
mudança real na formulação
de políticas culturais e,
consequentemente, garantir o
acesso à cultura para todos os
cidadãos. Reúne oito capitais
europeias - Amesterdão, Dublin,
Lisboa, Londres, Riga, Sófia,
Tallinn e Vilnius – que têm
como foco abrir a cultura a
todos os cidadãos através de
um trabalho de colaboração em
políticas culturais inclusivas.
Se é verdade que as
diferentes origens sociais,
económicas e étnicas das
cidades, bem como as diferentes
religiões e estilos de vida,
fornecem um terreno fértil
ideal para a inovação,
continuam contudo a verificarse crescentes desigualdades
sociais, económicas e
geográficas. O isolamento
e a polarização política,
muitas vezes causados pela
falta de compreensão entre
grupos diferentes, constituem

alguns dos principais
problemas sociais.
Tendo presente esta
complexa realidade, a rede
ACCESS acredita que a cultura
tem a capacidade de facilitar
o conhecimento dos indivíduos
e das suas vidas, assim como
de aumentar o entendimento e
compreensão, e de desenvolver
uma visão construtiva sobre
a diversidade humana.
O objetivo desta
colaboração é obter uma melhor
compreensão das comunidades,
para que possamos desenvolver
um envolvimento inclusivo
eficaz na cultura em todas
as cidades, assente em três
desafios principais: recolha de
conhecimento através de dados
e informações; disseminação da
atividade cultural pela cidade
e ampliação da participação.
As oito cidades parceiras
têm dimensões, visões,
histórias e estruturas
políticas diversas, mas
partilham uma característica

fundamental a nível nacional.
Como capitais, são motores da
economia nacional, contribuem
para a criação de identidades
sociais e culturais, e, ao
mesmo tempo, sendo as cidades
mais populosas de cada
país, assumem por inerência
posições âncora nas redes
urbanas (inter)nacionais.
Significa isto que apesar das
diferenças que encontramos,
entre as oito capitais da
rede ACCESS, é essa rede que
as coloca perante as mesmas
responsabilidades e desafios.
A rede ACCESS está
integrada no programa europeu
URBACT e deverá apresentar
o resultado do trabalho de
ação e dos projetos pilotos
em maio de 2022. Na cidade de
Lisboa, o foco da rede ACCESS
está centrado no território
da freguesia de Santa Clara
www.urbact-access.eu

1

Biblioteca de Alcântara

2

Biblioteca de Belém

3

Biblioteca Camões

4

Biblioteca dos Coruchéus

5

Biblioteca David
Mourão-Ferreira

6

Biblioteca / Espaço
Cultural Cinema Europa

7

Biblioteca Maria Keil

8

Biblioteca de Marvila

9

Biblioteca Natália
Correia

Santa
Clara

X

7

5

Olivais

Lumiar

9

Parque
das Nações

Carnide

10
11
Alvalade

10 Biblioteca dos Olivais
/ Serviço Bedeteca

16
4

11 Biblioteca Orlando
Ribeiro / Serviço
de Fonoteca

15

Marvilla

São Domingos
de Benfica

12 Biblioteca Palácio
Galveias

Avenidas
Novas

12

Areeiro

8

13 Biblioteca da
Penha de França
Benfica

Biblioteca do Quiosque
Jardim da Estrela

Beato
Campolide
Arroios

13

14 Biblioteca São Lázaro
15 Biblioteca-Museu
República e Resistência

14

Santo
António

6

16 Hemeroteca

Campo de
Ourique

17 Biblioteca do Quiosque
Jardim da Estrela

São Vicente

17

Ajuda

3

Santa Maria Maior

Misericórdia

Alcântara

X

Penha
de França

Biblioteca Itinerante

Estrela

1

Belém

2
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Sessão da “Biblioteca
Humana” em Marvila. As
pessoas ‘tornam-se’
livros que são
‘emprestados’ para
uma conversa
©CML

Biblioteca
Humana
A Biblioteca Humana, enquanto
estratégia de inovação social
tem como objetivo a promoção
do diálogo, o respeito
pelos direitos humanos e o
combate ao estereótipo.
Reconhecida em 2003
pelo Conselho da Europa
pelo seu carácter inovador
e com mais de 18 anos de
existência em cerca de
setenta países, a Biblioteca
Humana consubstancia-se
como um efetivo instrumento
de transformação social e
melhoria da qualidade de
vida das pessoas envolvidas,
assente num processo de
aprendizagem cooperativo
para “livros” e leitores.
Numa Biblioteca Humana,
as pessoas “tornam-se” livros
que são “emprestados” para
uma conversa. Neste sentido,
os “livros” são pessoas que
interagem com quem os lê num
clima de mútua aprendizagem.
Os protagonistas são livros

humanos que partilham, frente
a frente, a sua “história
prévia” pontuada por episódios
de estereótipo, preconceito
e discriminação, com o
objetivo claro de redefinição
de relações interpessoais e
de combate a comportamentos
discriminatórios.
Na Biblioteca de Marvila o
projeto contou com 12 “livros
humanos” designados de Cigano,
Desempregado, Homossexual,
Obeso, Portador de deficiência,
Rapper, Refugiado, Tatuado,
Transsexual, Vítima de bulling,
Vítima de racismo, Writter.
A Biblioteca Humana
contribui para reforçar o
lugar da biblioteca como

De referir no âmbito da descentralização da atividade
cultural também os projetos desenvolvidos pela Direção
Municipal de Cultura como o Sons pela Cidade dedicado
à música de câmara em parceria com a Orquestra
Metropolitana de Lisboa; o Lisboa a Sorrir, um projeto de
Herman José que circulou durante dois anos em 8 freguesias
da cidade; o Mais Cultura, que realizou mais de 77 ações,
entre espetáculos, oficinas e workshops nas áreas de
formação artística em 13 freguesias de Lisboa.
E ainda o Gaivotas em Marvila, projeto que capitaliza
a dinâmica do Polo Cultural Gaivotas Boavista, levando para
este território projetos de novos artistas e criadores que tenham
passado pelas salas de ensaio do polo na fase de criação.
Esta interligação entre as diferentes comunidades
de Lisboa e a construção da vida cultural dos seus
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um equipamento cultural
que permite acolher a
comunidade e estabelecer
fluxos de comunicação, por
vezes imprevisíveis, entre
pessoas que não se conhecem,
promovendo em simultâneo
um espaço de vivências
de alteridade positivas
assente no respeito e
valorização da “história
prévia” de cada pessoa.
A Biblioteca de Marvila
recebeu o Prémio Acessibilidade
Social 2018, da associação
Acesso Cultura, com o
projeto Biblioteca Humana.
blx.cm-lisboa.pt/bib-humana
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territórios é também um dos objetivos do programa Lugar
de Cultura, projeto que decorre da proposta de criação
de centros culturais de proximidade identificada nas
Estratégias para a Cultura da Cidade de Lisboa de 2009
e de 2017. Complementam a rede de bibliotecas e a sua
importância consiste na irrigação ainda mais fina da cidade
com uma outra rede de espaços diversificados, públicos,
privados e/ou associativos, que trabalham com as
comunidades locais e em que todos são chamados a participar
em práticas artísticas e culturais, de natureza amadora ou
profissional e que, por isso mesmo, possam constituir polos
de inclusão e abertura de horizontes e oportunidades.
Os primeiros Lugar de Cultura na Quinta Alegre,
freguesia de Santa Clara, e na Livraria Barata, na freguesia
do Areeiro, abriram no verão de 2021.

AS TEMÁTICAS CIDADÃS
INTEGRAM HOJE A PROGRAMAÇÃO
REGULAR DOS VÁRIOS
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
A abertura à comunidade e aos temas do presente não
é exclusiva deste tipo de equipamentos. Pelo contrário, as
temáticas cidadãs integram hoje a programação regular dos
vários equipamentos municipais.
O programa Bibliogamers realizado na Biblioteca de
Marvila tem sido um outro tipo de iniciativa para atrair
público jovem à biblioteca. Desafia todos a compreenderem
como se elabora um videojogo e como este pode servir
para abordar questões importantes do mundo atual. A
partir das componentes técnicas e artísticas do videojogo
(desde o design até à programação, passando pela escrita
criativa) os participantes no programa são estimulados
a criar um videojogo e a usá-lo, não apenas como
elemento lúdico, mas também como instrumento de
conhecimento, promovendo deste modo competências
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de trabalho em equipa, escrita e criatividade. Em 2019,
os videojogos, a criar em 48 horas, tiveram como tema
o património material e imaterial de Marvila.
No ano de 2013, Maria Antónia Palla, Ana Sara Brito,
Anne Cova, Manuela Tavares e Teresa Sales doaram à Rede
de Bibliotecas de Lisboa um acervo de monografias, ensaios,
biografias e obras de ficção, que deu origem a um núcleo
especializado, na Biblioteca de Belém, denominado Coleção
Ana de Castro Osório - pedagoga e feminista de referência.
A coleção é constituída por obras escritas por mulheres e
homens que defendem a igualdade de género e a igualdade
de oportunidades, promovendo uma consciência crítica neste domínio e o conhecimento sobre a História da conquista
dos Direitos das Mulheres ao longo dos tempos em Portugal
e no mundo.
A questão de género tem sido trabalhada em diferentes
equipamentos, disciplinas artísticas e para diferentes
públicos. Apenas como exemplo o ciclo Gender Trouble –
performance, em 2015, no Maria Matos Teatro Municiapl,
as conferências Fotografias no Feminino, organizadas pelo
Arquivo Municipal, o festival Olhares do Mediterrâneo –
Cinema no Feminino, no Cinema São Jorge, a peça infantil
É pró menino e prá menina, no São Luiz Teatro Municipal,
Solo, A Erótica do Explícito e It´s True, It´s True, It´s True,
no TBA, ou a mais recente exposição Mulheres e Resistência
– Novas Cartas Portuguesas e outras lutas, no Museu do
Aljube – Liberdade e Resistência.
Temas relacionados com a sensibilização ambiental
e a agenda do clima integram também cada vez mais a
programação municipal.
O ciclo Questões Indígenas, no Teatro Maria Matos,
ou a exposição Sementes. Valor Capital, organizada
pelo MUDE são disso exemplos. Questões Indígenas
desafiou-nos a pensar em solidariedade com os indígenas
na América do Sul, a conhecer melhor as suas culturas e
lutas políticas. Falou-se das éticas ou estéticas indígenas,
da Terra como ser sensível, mas também de formas de
viver em conjunto. Sementes. Valor Capital, trouxe ao
espaço físico dos antigos 3552 cofres do Banco Nacional
Ultramarino, que guardaram dinheiro e riquezas várias
durante mais de 50 anos, 500 variedades de sementes
agrícolas plantadas em Portugal, numa oportunidade única
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de conhecer melhor esta riqueza e de perceber um pouco
melhor o design que a natureza nos legou. Num tempo
em que se fala cada vez mais em bancos de sementes,
agricultura biológica e agricultura urbana, Sementes.
Valor Capital contribuiu para a sensibilização e
consciencialização do público em relação a temática da
biodiversidade.
De mencionar também a mais recente programação
associada à Lisboa Capital Verde Europeia 2020 como o
festival Lisboa Soa, nos jardins da Estufa Fria, a exposição
Hortas de Lisboa – Da Idade Média ao Século XXI, no
Museu de Lisboa.

Exposição Hortas da
Cidade – da Idade Média
ao Século XXI
Crianças exploram a
exposição “Hortas
de Lisboa”, 2020
©EGEAC/MuseudeLisboa

O projeto Hortas de Lisboa.
Da Idade Média ao século XXI,
iniciou-se com uma pesquisa
etnográfica ao longo de três anos
junto de hortelãos de Lisboa, de
origens geográficas e culturais
muito diversas, como ponto de
partida para uma reflexão sobre
a sustentabilidade, a soberania
e a segurança alimentares da
cidade.
Com recurso a uma abordagem
multidisciplinar, a exposição
convoca novos olhares,
históricos e contemporâneos,
sobre as hortas da cidade
que, desde tempos remotos, têm
vindo a marcar a paisagem de
Lisboa, cruzando, entre outras
disciplinas, a antropologia,
a história, a arqueologia, a
agronomia e a ecologia.
Os hortelãos, os da Lisboa
de hoje, e os dos séculos
passados, são tornados
protagonistas desta narrativa
que nos mostra como foi
evoluindo o território da
cidade, nomeadamente as áreas de
cultivo de plantas hortícolas,
para fins alimentares, medicinais
ou recreativos.
Foi fundamental a
colaboração com o Pelouro do
Ambiente e Estrutura Verde da
Câmara Municipal de Lisboa,
nomeadamente com o Grupo de

Trabalho para a Promoção da
Agricultura Urbana na Cidade de
Lisboa, responsável pela gestão
dos 21 Parques Hortícolas
Municipais, assim como com o
seu parceiro, Associação Colher
para Semear. Destacamos, de
igual modo, as parcerias com
a Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, o CE3C
- Centro de Ecologia, Evolução e
Alterações Ambientais, a StartUp 2Adapt, o Instituto Superior
de Agronomia da Universidade
de Lisboa, o ISCTE/ Dinâmia, a
FCSH/ Nova, a empresa CGarden
e os ateliês de arquitetura
Norigem e Parto.
A exposição beneficiou, de
entre outras colaborações,
da participação e validação
de conteúdos por parte de 12
hortelãos que intervieram em
todo o processo, demonstrativas
da sua diversidade cultural num
contexto de valores partilhados.
As hortas da atualidade
são paisagens de ordem e de
desordem, experiências de
intervenção individuais ou
coletivas, espaços individuais
ou familiares de cultivo de
alimentos, de identificações
afetivas com a natureza e com
os alimentos.
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Um outro exemplo do cruzamento entre as
questões culturais e ambientais é a construção da nova
Biblioteca Municipal do Jardim da Estrela, uma biblioteca
especializada e dedicada à sustentabilidade ambiental.
A missão principal deste novo equipamento será a
sensibilização ambiental através de ações de aprendizagem,
que promovam a intergeracionalidade e a participação
cidadã para além da disponibilização de uma coleção
dedicada aos temas do ambiente, sustentabilidade ambiental
e biodiversidade. A biblioteca tem previsto ainda a
disponibilização de recursos não tradicionais como um
formigário, herbário, ferramentas de jardinagem ou um
banco de sementes.
De referir ainda a parceria com o programa Sobressalto,
promovido pela Associação Gerador e Associação Zero
e de que o Município de Lisboa é o primeiro parceiro.
Sobressalto quer juntar artistas, entidades e espaços
culturais de todo o país, num esforço conjunto para que
a sustentabilidade e a resiliência estejam no topo das
prioridades e para que todos possamos promover o papel
crítico da cultura na sensibilização ambiental.

Espaço Público: Evolução Número de Público
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“Música no Cinema!”
- Coro e a Orquestra
da Fundação Calouste
Gulbenkian, dirigidos
pela Maestrina Joana
Carneiro, no Vale do
Silêncio e ao qual
assistiram mais de
20 mil pessoas.
©JoséFrade/EGEAC

A programação cultural em espaço público, gratuita
e capaz de gerar empatia mais imediata com a população
em geral, tem também sido um mecanismo para despertar
o interesse e a participação dos cidadãos bem como a
sua aproximação às artes e à cultura. Estamos a falar de
espetáculos, exposições, cinema e outros eventos em espaço ao
ar livre, tais como jardins, praças, claustros, ou simplesmente
as fachadas dos edifícios, no caso da arte urbana, mas
igualmente de espetáculos em igrejas ou outros espaços não
convencionais. Integrando projetos de diferentes escalas
e de natureza descentralizada na cidade, a programação
em espaço público mantém-se como garantia do acesso e
da democratização da cultura, como política de incentivo ao
turismo e à economia da cidade e como estratégia de captação
e capacitação de públicos em territórios mais complexos.
As Festas de Lisboa, em junho, o Lisboa na Rua, em
agosto e setembro, o Natal em Lisboa, em várias igrejas da
cidade, promovidos pela EGEAC, são exemplos paradigmáticos deste tipo de programação. No ano de 2019, a cidade de
Lisboa acolheu nos seus eventos de pequena, média e grande
escala em espaço público mais de 1,5 milhão de espetadores.

1 803 739
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Almoço comunitário no
Festival Todos, 2018
©FestivalTodos

Destacamos ainda neste contexto outras iniciativas
emblemáticas, como por exemplo, o festival TODOS –
Caminhada de Culturas. Iniciado em 2009, contando
já com 12 edições pelos territórios do Martim Moniz,
Intendente, Poço dos Negros, Colina de Sant’Ana e S.
Vicente, transferiu-se em 2021 para a freguesia de Santa
Clara, onde lança novos desafios, semeia novas práticas e
colhe novas experiências. O festival TODOS, promovido
pela Academia de Produtores Culturais e o Município de
Lisboa, foi pioneiro de uma política municipal de integração
na vida cultural e quotidiana da cidade, através do trabalho
de proximidade e da programação de qualidade, envolvendo
os ‘novos lisboetas’, nascidos, criados e recém-chegados,
oriundos de outras partes do mundo.
Outro projeto que trabalha a interculturalidade é o
festival Lisboa Mistura, destinado ao conhecimento e à
inscrição de novas linguagens e tendências com origem
nos espaços urbanos de Lisboa. A apresentação da OPA
- Oficina Portátil de Artes, um projeto com o foco no
hip-hop, concretiza a relação entre a criação artística, a
contemporaneidade e as memórias e identidades, permitindo
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que centenas de jovens da Área Metropolitana de Lisboa
recebam formação musical e se apresentem publicamente
nos palcos centrais da cidade, sendo um dos momentos mais
relevantes da programação deste festival.
O Festival Iminente, cujo objetivo é reunir a nova
música e a nova arte numa experiência de intensa intimidade
coletiva, chegou a Lisboa em 2018 e em 2020 iniciou novos
espaços de diálogo, expressão e criação. Antecipando
a experiência que se vive durante os dias do festival,
foram dinamizados workshops com artistas visuais que
envolveram os jovens e o seu talento na construção de
murais dentro das suas comunidades, em quatro bairros
da cidade, numa perspetiva de inclusão pela arte. Em 2021,
o projeto comunitário do festival intensificou--se com a
presença de mais disciplinas artísticas e mais workshops
participativos nos bairros da cidade de Lisboa.
A ligação entre a cultura e a educação tem também
sido considerada essencial neste trabalho de sensibilização e
aproximação às artes.
Os serviços educativos dos diferentes equipamentos
municipais têm vindo a intensificar a sua atividade.
O trabalho dos últimos anos foi determinante para a
estruturação e qualificação da oferta, assim como para
o alargamento da mesma às diferentes faixas etárias.
A base de trabalho dos serviços educativos municipais
assenta no pressuposto de que os equipamentos
culturais são espaços educativos e de aprendizagem
ao longo da vida, apostando na mediação cultural
através de diversas ferramentas para estimular pontes,
descodificar enigmas e aguçar a curiosidade.
A mediação dos serviços educativos foi valorizada e
ganhou peso na programação municipal. São disso exemplo
a integração de uma cadeira de Estudos Pessoanos na
Universidade sénior de Campo de Ourique, em colaboração
com a Casa Fernando Pessoa, ou as Visitas Conversadas, nas
quais o Padrão dos Descobrimentos convida especialistas
para uma conversa à volta da exposição patente ou ainda
as Visitas Cantadas do Museu do Fado que permitem
ao visitante não só realizar a visita guiada ao circuito do
museu, como assistir a uma apresentação de fado ao vivo.
São também de referir as visitas guiadas e os
itinerários pela cidade que oferecem anualmente mais de
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Serviço Educativo:
Evolução Número Público

DESCOLA
30 0 0 0 0

219 220

227 413

261 522

233 762

183 264

67 600

56 000

150 0 0 0

67 600

20 0 0 0 0

203 374

203 986

250 0 0 0

O programa DESCOLA tem por
base o Perfil do Aluno do
século XXI e os objetivos do
desenvolvimento sustentável,
em diálogo com a escola e
procurando responder aos
desafios que hoje se colocam
à cultura e à educação.
O programa, no qual
participam cerca de quarenta
entidades culturais municipais,
entre museus, teatros, arquivos
e bibliotecas, disponibiliza
aos professores e às escolas,
do pré-escolar ao secundário,
uma oferta cultural integrada
que explora o património
cultural e artístico de
Lisboa como campo de
pesquisa, de questionamento
e incentivo à criatividade,
articulando-o com os

10 0 0 0 0

41 066

50 0 0 0

conteúdos curriculares de
cada grau de ensino.
Com abrangência territorial
à escala da cidade, o programa
DESCOLA é determinante para
o enraizamento de hábitos
culturais desde a infância,
para o desenvolvimento e
consolidação dos direitos
culturais e para a construção
de escolas que se afirmem como
comunidades de aprendizagem
abertas e interventivas.
O programa organiza ainda
ações de formação pontual
e de formação contínua para
professores, com o objetivo de
os dotar de mais ferramentas
para o acompanhamento às
diversas aprendizagens dentro
do contexto de sala de aula.
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95 propostas de experiências culturais e que abrangem
áreas como a pintura, a escrita, palácios e seminários,
jardins e praças públicas, entre outras. Apenas em 2019,
foram realizadas mais de 279 visitas comentadas, 269
itinerários, onde participaram mais de 8210 pessoas.
Deste trabalho de qualificação do serviço educativo
municipal resultou ainda a newsletter mensal Educação
e Cultura, organizada pelos serviços educativos da
Direção Municipal de Cultura e EGEAC, dirigida a
todos os profissionais e mediadores culturais do país que
trabalham de forma transversal o cruzamento da educação
com a cultura e que aqui podem encontrar informações,
partilhas de ações e boas práticas do setor.
Um dos trabalhos mais relevantes dos serviços
educativos do município foi a criação do programa
DESCOLA - Atividades criativas para alunos e professores,
no ano de 2018.
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Trabalho final
do projeto
“Acessibilidade:
como construir uma
identidade” concebido
por Vasco Araújo no
âmbito do Programa
Descola 2019, no qual
participaram 40 alunos
da Escola Secundária
Rainha D. Leonor
©EGEAC/JoséFrade
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Tronos de Santo
António, projeto de
recuperação desta
tradição que tem
origens no século
XVIII, 2017
©EGEAC/JoséFrade

Ainda neste contexto, têm vingado nos últimos anos
projetos muito significativos com metodologias participativas
através das quais a população, não profissional, é envolvida
nos processos de criação ou programação artísticas. Como
exemplos podemos referir o projeto Os Visionários ou Meio
no Meio, ambos dinamizados pela Biblioteca de Marvila.
O projeto Os Visionários proporciona o visionamento
de diferentes espetáculos e criações artísticas a um grupo
de pessoas que os avaliam e tenderão a escolhê-los para uma
futura exibição pública nos territórios onde habitam ou
trabalham. Este crescente envolvimento dos cidadãos vem
contribuir para que a cultura se torne mais próxima das
pessoas, contaminando o seu quotidiano e impulsionando
uma participação ativa nas artes por parte daqueles que não
são profissionais do setor.

Meio no Meio
Meio no Meio é um projeto
da Artemrede - Teatros
Associados apoiado pelo
programa PARTIS da Fundação
Calouste Gulbenkian. Desenhado
para um período de 3 anos
(2019 - 2021), o projeto para
a inclusão social através de
práticas artísticas conta
com a direção artística do
coreógrafo Victor Hugo Pontes
e com a parceria da Nome
Próprio, da RUMO-Cooperativa
Social (acompanhamento
social), do CIES-IUL |
Centro de Investigação e
Estudos de Sociologia do
Instituto Universitário de
Lisboa (estudo de impacto)
e dos municípios de Almada,
Barreiro, Moita e Lisboa.
Meio no Meio envolve
jovens entre os 16 e os 25
anos e adultos com mais
de 45, oriundos de quatro
territórios distintos: bairro
do 2º Torrão da Trafaria, em
Almada, do Barreiro antigo,
do Vale da Amoreira, na Moita,
e de Marvila, em Lisboa.
Em 2019 e 2020, os
participantes tiveram
acesso a várias ações de
formação e de pesquisa em
cinco disciplinas artísticas
(teatro, cinema, artes visuais,
música Hip-Hop e dança),
coordenadas por artistas
oriundos destes territórios
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e pela direção artística.
Esses artistas-formadores
são Catarina Pé-Curto (artes
plásticas, Almada), Carina
Silva (teatro, Barreiro),
Mário Ventura (cinema, Moita),
Nuno Varela (música Hip-Hop,
Lisboa) e o próprio Victor
Hugo Pontes (dança – disciplina
agregadora de todo o projeto).
O Centro de Experimentação
Artística do Vale da Amoreira
acolheu a residência de

criação do espetáculo
multidisciplinar Meio No Meio,
que representa o culminar de
um trabalho de três anos e
que se apresentará nos quatro
municípios participantes. O
espetáculo conta ainda com
a coprodução do São Luiz
Teatro Municipal, em Lisboa.
Todo o processo de formação
e criação tem sido registado
e dará origem a uma longametragem documental.
Encontro “Isto
é PARTIS”, na
Biblioteca de Marvila,
Janeiro 2020
©CarlosPorfírio

Igualmente, o concurso Sardinhas das Festas de Lisboa
e Tronos de Santos António, promovidos pela EGEAC,
apelam à participação e criatividade dos lisboetas e de
todos os que amam Lisboa, convidando-os a reinventar
tradições da cidade. O primeiro é um concurso online,
que visa estimular a participação da população na imagem
da campanha de comunicação das Festas de Lisboa. Com
mais de 10 anos de existência, este concurso é um exemplo
paradigmático da nossa diversidade criadora e um elemento
sociológico muito interessante, já que as sardinhas abordam
temas identitários da cidade de Lisboa, Santo António,
Fernando Pessoa e outros, mas também temas da atualidade,
como a crise financeira ou, em 2021, a pandemia do
Covid-19, entre outros.
Tronos de Santo António é uma exposição coletiva de
rua organizada pelo Museu de Santo António. Trata-se de
um convite à população de Lisboa para construir e decorar
os tronos para o Santo António, reinventando uma antiga
tradição com materiais reciclados e muita imaginação. Nos
dois últimos anos o concurso foi desenvolvido digitalmente.
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“Balance,” por Aka
Corleone no recinto
polidesportivo do
Campo Mártires
da Pátria
©CML/BrunoCunha2021

Em 2021, Lisboa é Capital Europeia do Desporto. A
GAU - Galeria de Arte Urbana está a desenvolver neste
âmbito um projeto que faz a ligação do sector artístico ao
desportivo, através da recuperação de espaços vazios e a
renovação de campos de jogos.
Tanto a arte urbana, enquanto prática de expressão
cultural e artística, como os campos de jogos de acesso livre,
constroem espaços identitários, reforçando a ligação das
comunidades com o espaço público. A promoção destas
duas práticas em conjunto, procura assegurar a igualdade
de acesso a uma prática e usufruto por todas as pessoas,
afirmando-se o direito de todos, democratizando-as.
Até ao momento já foram intervencionados os campos
de basquetebol do Campo de Santana, Arroios (artista Aka
Corleone), 3x3 Chicago, Chelas (coletivo de artistas
Halfstudio), Kobe, na Calçada de Carriche, Lumiar (artista
Bray), a pista de skate trump trek, Street Art Park, no
Lumiar, o campo de jogos do Calhariz, Benfica (artistas
Edis e Paris) e o campo de mini-basquetebol no Parque
Urbano do Vale da Ameixoeira (artistas Los Pepes).
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A GAU transformou a cidade de Lisboa numa
grande galeria a céu aberto, requalificando o espaço
público e desenvolvendo os projetos num diálogo com as
comunidades em que estes se inserem.
Melhorar a acessibilidade aos espaços de cultura de
Lisboa é imprescindível para a criação de sociedades mais
inclusivas, respeitadoras da diversidade e da plena cidadania.
A acessibilidade à Cultura é hoje entendida numa
perspetiva ampla que implica a promoção do acesso –
físico, social e intelectual – à participação cultural. Os
equipamentos municipais têm apresentado um trabalho
regular no sentido de colocar a acessibilidade e inclusão
na sua agenda diária, procurando implementar práticas de
promoção da inclusão na dinâmica do equipamento, junto
do público, mas também das próprias equipas, que têm
vindo a fazer formação contínua.
O São Luiz Teatro Municipal, foi em 2007 a primeira
instituição cultural portuguesa a apresentar com regularidade
espetáculos com interpretação em Língua Gestual
Portuguesa e tem, gradualmente, vindo a implementar mais
recursos de programação acessível, tornando o espaço físico,
bem como a sua comunicação institucional mais acessível.
Também na bilhética se refletem medidas de inclusão: com
políticas que consideram os custos associados à deficiência
e com a criação do bilhete suspenso, que, sob uma taxa
fixa, permite a compra de um bilhete que fica suspenso e é
depois atribuído a associações parceiras do São Luiz Teatro
Municipal. O Teatro recebeu o Prémio Acesso Cultura 2021
nas categorias de Acessibilidade Física, Intelectual e Social
em ex-aequo com a Casa Fernando Pessoa.

MELHORAR A ACESSIBILIDADE AOS
ESPAÇOS DE CULTURA DE LISBOA É
IMPRESCINDÍVEL PARA A CRIAÇÃO
DE SOCIEDADES MAIS INCLUSIVAS,
RESPEITADORAS DA DIVERSIDADE
E DA PLENA CIDADANIA
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Visita à Casa
Fernando Pessoa
depois da reabertura
em Agosto de 2020.
©EGEAC/JoséFrade

Uma das mais recentes ações ligadas à redução das
barreiras no acesso à cultura foi a criação de corredores de
acesso físico a pessoas com mobilidade reduzida no Castelo
de São Jorge.
Também através do projeto Cultura para
Todos, cofinanciado pelo Fundo Social Europeu, vai ser
possível a intervenção para melhoria de acessibilidades em
cerca de outros 38 espaços municipais. Simultaneamente,
outras medidas têm sido implementadas como a
reorganização de preçários e horários ou a introdução de
linguagem clara nos materiais de divulgação e comunicação.

Casa Fernando Pessoa
Criada em 1993, a Casa
Fernando Pessoa sofreu em
2020, uma profunda remodelação
que envolveu, não só a
transformação de parte da
arquitetura do edifício, mas
também a alteração do seu
discurso museológico. Tem agora
uma exposição em três pisos
sobre a vida e obra do poeta
e uma biblioteca especializada
em poesia mundial.
Através desta alteração
procuraram encontrar-se
soluções para melhorar a
experiência dos visitantes alunos das escolas, turistas
de várias paragens, vizinhos
do bairro, frequentadores
da biblioteca.
Nas alterações introduzidas
contam-se, por exemplo, a
acessibilidade aos espaços
públicos da Casa a pessoas
com mobilidade reduzida, as
legendas Braille e reproduções
táteis na exposição, a
colocação do piso podotátil
nas áreas de circulação
pública, ou a possibilidade de
fazer visitas orientadas com
audiodescrição para público
com e sem deficiência visual,
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assim como a possibilidade
de realizar visitas com
interpretação em Língua Gestual
Portuguesa (LGP), permitindo
ao público surdo e ouvinte
participar das visitas à
exposição, onde existem vídeos
legendados e interpretados
em LGP, característica que se
estende à programação online.
Houve também a preocupação
de comunicar com pessoas
com diferentes graus de
conhecimento sobre Pessoa,
poesia e literatura e, por essa
razão, os textos de parede e
legendas foram escritos com
linguagem clara e acessível.
Em tempos de pandemia, o
programa que mais repercussão
teve e que ainda hoje se
mantém com sucesso é o das
chamadas telefónicas Leituras
ao Ouvido, em que diariamente
são feitos telefonemas para
as pessoas inscritas e sãolhes lidos poemas ou textos
curtos em prosa. Através deste
programa, mantém-se o contacto
com quem está em isolamento,
tem dificuldades no acesso à
internet ou pessoas para quem
a comunicação através de ecrã

não é simples ou nem sempre é
desejada. Até abril de 2021,
foram feitas mais de 3500
chamadas para todo o país no
âmbito do Leituras ao Ouvido.
Várias ações de comunicação
nas redes sociais permitiram
igualmente manter a relação
com o público e promover
um maior envolvimento. Com
a ação #ligadospelapoesia
é realizada uma rede de
partilha de poemas, com o
programa #marginar apelase às “pessoas que riscam
livros”, como fazia Pessoa,
que enviem fotos de páginas
com as suas notas à margem.
A Casa Fernando Pessoa
recebeu este ano o Prémio
Acesso Cultura 2021, para as
Categorias de Acessibilidade
Física, Intelectual e Social,
em ex-aequo com o São Luiz
Teatro Municipal, resultante
do trabalho desenvolvido
na melhoria de condições
de acesso à cultura para
todos os públicos com quem
se querem relacionar.

O Castelo de São
Jorge é um local que
testemunha a história
de Lisboa e a ocupação
daquele território
desde tempos remotos.
Para além da fruição
do património, é um
local de lazer, onde
se realizam hoje
inúmeras atividades
culturais, desde
espetáculos a tertúlias
sobre património.
É o monumento mais
visitado do país,
tendo atingido mais
de 2 milhões de
visitantes em 2018.
©PauloAlexandrino

www.casafernandopessoa.pt
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A divulgação e comunicação são talvez os
instrumentos mais óbvios de acesso à Cultura. É
uma área que sofreu transformações profundas
devido à emergência do paradigma digital que a
pandemia veio acelerar. A Agenda Cultural de Lisboa
continua a desempenhar um papel fundamental
de divulgação da oferta cultural da cidade.

Revista Agenda
Cultural de Lisboa
A revista Agenda Cultural
de Lisboa tem já 30 anos de
vida e é vista hoje como uma
referência na cultura da cidade
de Lisboa por apresentar,
de forma qualificada e
diversificada, a programação dos
principais agentes culturais,
públicos e privados, da cidade.   
A Agenda Cultural de Lisboa
é um dos meios privilegiados
de divulgação e promoção da
Cultura em Lisboa cumprindo
o desígnio de serviço público
através da abrangência de
conteúdos, ampla distribuição
e gratuitidade.   
A revista assume o seu
papel de mediadora entre a
oferta cultural da cidade
e os diversos públicos,
apresentando, mensalmente, mais
de 1200 atividades culturais

para além dos destaques
em formato notícia,
entrevista e reportagem.  
Com uma tiragem superior a
40 mil exemplares mensais, a
distribuição é realizada por
cerca de 350 locais da cidade
de entre equipamentos culturais
(teatros, bibliotecas, museus,
centros culturais), mas também
postos de turismo, livrarias,
cafés, restaurantes e demais
comércio. Desde 2017, passou
também a distribuir-se um
quarto da tiragem da revista
em entrega de proximidade
junto a cinco interfaces de
transportes no Cais do Sodré,
Entrecampos, Rossio, Estação do
Oriente e Marquês do Pombal.  
Em paralelo com a edição
impressa, a Agenda Cultural
de Lisboa está disponível

em versão online, também em
língua inglesa, permitindo
a utilização por parte
de visitantes estrangeiros.
No ano de 2019, o site da
Agenda Cultural de Lisboa teve
1.481.165 páginas visitadas. No
que diz respeito aos suportes
online, destaque também para
as redes sociais que reúnem
mais de 98 mil seguidores.   
Por último, um convite
para o recente podcast da
Agenda Cultural – Frente de
Sala – um magazine quinzenal
para quem gosta de cultura,
feito com as vozes de quem a
protagoniza e disponível no
site da Agenda e no Spotify.
www.agendalx.pt

Tal como a Agenda Cultural, também os demais
serviços e equipamentos se têm vindo a adaptar ao digital,
que abre claramente possibilidades acrescidas de divulgação
e comunicação. Exemplos disso, são a renovação dos sites,
as redes sociais, a criação de newsletters, a disponibilização
online de acervos e catálogos de museus, galerias, arquivos,
espetáculos e exposições, de projetos de investigação
como o Lx Conventos, 200 anos da Revolução Liberal, o
Hospital Real de Todos os Santos, ou a criação de conteúdos
exclusivamente digitais, como a revista Rossio - Estudos
sobre Lisboa.
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Evolução gráfica da
Agenda Cultural de
Lisboa em 9 capas,
entre 2013 e 2021
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São exemplos o projeto Lata 65 - um workshop de arte
urbana para séniores - que teve como objetivo aproximar
e desconstruir preconceitos de uma forma de expressão
artística que é associada aos mais jovens; a Incubadora de
Artes de Carnide, que disponibiliza espaços para cowork e
realização de oficinas; o projeto Arte para São Cristovão com
o mote da recuperação da igreja e do património artístico da
Igreja de São Cristóvão e que deu origem a uma exposição
sobre o património artístico da igreja e à publicação do livro
A Igreja de São Cristóvão de Lisboa, editado pela autarquia
e, mais recentemente, o projeto do Memorial de Homenagem
às Pessoas Escravizadas com a futura instalação da obra
Plantação - Prosperidade e Pesadelo, do artista angolano
Kiluanji Kia Henda, no Largo José Saramago.

A difusão digital tem vindo assim a ampliar os
públicos da cultura, quebrando as barreiras geográficas
e viabilizando o acesso a residentes em todo o território
nacional e além-fronteiras, mas eliminando também as
barreiras simbólicas que impedem muitas vezes o cidadão de
entrar num teatro ou num museu a que julga não ter direito
ou não poder aceder.

A DIFUSÃO DIGITAL TEM VINDO
ASSIM A AMPLIAR OS PÚBLICOS
DA CULTURA, QUEBRANDO
AS BARREIRAS GEOGRÁFICAS
E VIABILIZANDO O ACESSO
A RESIDENTES EM TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL E
ALÉM-FRONTEIRAS

orçamento participativo cultura
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A revolução digital vem, assim, abrir oportunidades,
mas também criar novas exclusões, de natureza
económica, geracional ou ligadas à iliteracia digital,
que urge combater. Uma realidade que a autarquia
tem vindo a acompanhar ao longo dos últimos anos
através de um investimento na atualização tecnológica
e na gestão dos seus equipamentos, mas também na sua
relação com os públicos, nomeadamente ao nível da
museografia, da formação e educação e da divulgação.
Destacamos ainda a importância do Orçamento
Participativo de Lisboa como um dos motores da
participação dos cidadãos na construção da vida
da cidade. Desde 2009, já foram aprovadas mais de
20 propostas na área da Cultura, sendo que esta
continua a ser uma das áreas que mais interesse
suscita, apenas atrás do urbanismo e do ambiente.
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6.
Internacionalização,
redes e
conexões

6. INTER N ACIO N ALIZ AÇÃO, REDES E C O N EXÕ ES

Os efeitos da ditadura e da posição periférica do país
refletiram-se no setor cultural até aos anos 90, altura em que foi
evidente alguma evolução e abertura, principalmente na cidade
de Lisboa que, em 1994, foi Capital Europeia da Cultura. No
início do milénio, a crise económica veio travar essa evolução,
precisamente quando já era evidente algum progresso no
que diz respeito a intercâmbios, internacionalização de
alguns artistas e fixação de artistas estrangeiros em Lisboa,
mas também de afirmação da cidade e das suas práticas.
Este abrandamento refletiu-se também na dificuldade em
reunir recursos para viajar, impedindo a presença em redes
internacionais de cultura, fossem estas de programação, de
políticas culturais ou de circulação de artistas.

AS ESTRATÉGIAS PARA A CULTURA
DE 2009 DIAGNOSTICARAM A
NECESSIDADE DE PROMOVER
AS COMPETÊNCIAS
COSMOPOLITAS E A VOCAÇÃO
INTERNACIONAL DA CIDADE
Por esta razão, as estratégias para a Cultura de 2009
diagnosticaram a necessidade de promover as competências
cosmopolitas e a vocação internacional da cidade, que
poderiam trazer o tão necessário desenvolvimento de
mecanismos de exportação e de circulação internacional da
criação e dos artistas de Lisboa.
Em 2009, foi criado o projeto África.Cont, decorrente
da vontade política, central e autárquica, de responder à
ausência em Portugal de uma plataforma que promovesse o
conhecimento da criação cultural africana contemporânea,
inserida num contexto do desenvolvimento das relações
Europa-África. Da ideia de um museu de arte africana
contemporânea, que acabou por não se croncretizar,
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Imagem criada por
Vanessa Teodoro para
a Cimeira do World
Cities Culture Forum,
realizada em Outubro
de 2019, em Lisboa
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Faustin Linyekula,
Artista na Cidade
2016 – “Le Cargo”, no
Bairro Padre Cruz,
produzido pelo Maria
Matos Teatro Municipal
©EGEAC/JoséFrade

evoluiu-se para uma plataforma multidisciplinar que se
propunha abranger as formas expressivas culturais dos
países africanos e das diásporas africanas no mundo.
É inegável o contributo deste projeto para a crescente
dinâmica na presença de expressões culturais africanas
na cidade. Hoje, esta dinâmica sente-se não só nas artes
performativas, nas artes visuais, no cinema, mas sobretudo
no número de instituições que, entretanto, se desenvolveram
localmente e na inclusão de manifestações africanas em
vários programas culturais da cidade.

A partir de 1 de julho de 2016, o África.Cont passou
a integrar a linha programática das Galerias Municipais,
visando a sua interligação com os restantes equipamentos
da EGEAC, numa tentativa de afirmação e desenvolvimento
dos objetivos de missão deste projeto: pôr o foco em
exposições, conferências, ciclos de cinema, livros e música
do continente e das diásporas africanas.
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Em 2011, o Fado foi reconhecido como Património
Cultural e Imaterial da Humanidade pela UNESCO e
passou a ser um embaixador da cidade e do país no mundo.
Em 2012, com o programa Artista na
Cidade, iniciou-se uma nova aposta sistemática de
internacionalização cultural da cidade. A cada dois anos
e até 2018, Lisboa acolheu, em regime de residência, um
artista de projeção mundial, num esforço articulado
de conjunto de vários teatros e instituições da cidade
(Alkantara Festival, Centro Cultural de Belém,
Companhia Nacional de Bailado, Culturgest, Festival
Temps d’Images, Fundação Calouste Gulbenkian, Maria
Matos Teatro Municipal e São Luiz Teatro Municipal).
Anne Teresa De Keersmaeker (2012), Tim Etchells (2014),
Faustin Linyekula (2016) e Christiane Jatahy (2018) foram
os artistas convidados a integrar esta iniciativa, uma
das mais emblemáticas da cidade, não só pela projeção
internacional alcançada, mas também pela capacidade
revelada de cooperação entre os vários agentes culturais.

EM 2011, O FADO FOI
RECONHECIDO COMO
PATRIMÓNIO CULTURAL E
IMATERIAL DA HUMANIDADE
PELA UNESCO E PASSOU A SER
UM EMBAIXADOR DA CIDADE
E DO PAÍS NO MUNDO
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Feira de arte
contemporânea –
ARCOlisboa, na
Cordoaria Nacional
©CML/Manuel
RodriguesLevita

Entre 2012 e 2013, é também de assinalar o Ano do
Brasil em Portugal e de Portugal no Brasil e que, não sendo
uma iniciativa exclusivamente do âmbito cultural, teve nesta
vertente uma recetividade muito grande e enriqueceu a oferta
cultural internacional. A programação brasileira em Lisboa
abrangeu as áreas da música, do teatro, da dança, da literatura,
da fotografia, das artes plásticas e artes visuais numa troca de
olhares sobre a produção artística de parte a parte.
A colaboração da CML/EGEAC com o Théâtre de la
Ville, em Paris, no projeto Chantiers d’Europe, enquadrado
no Acordo de Amizade e Cooperação Paris – Lisboa, veio
também dar, a partir de 2013, um impulso significativo
à internacionalização de artistas portugueses nas artes
performativas e visuais. Nomes como Tiago Rodrigues,
Marlene Monteiro Freitas, João Onofre, Pedro Barateiro,
Teatro Praga, Joana Craveiro, Jorge Jácome, Miguel
Loureiro, Nuno Cera, entre muitos outros, ao longo de
8 anos, viram as suas obras apresentadas neste festival
parisiense, dedicado aos artistas do Sul da Europa, que
acontece anualmente, no mês de maio, e é uma importante
porta de entrada para todo o mercado europeu.
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A partir de finais de 2014 assistimos ao incremento
regular da afirmação internacional da cidade, alavancada
sobretudo no turismo, mas também no estreitar da relação
de Lisboa com a Europa, a África e o Atlântico, nos
diversos fluxos migratórios, no acolhimento de estudantes
internacionais, na atração de profissionais qualificados e na
captação de organizações internacionais.
Igualmente importante foi o contributo de certas
manifestações culturais identitárias, como o azulejo, a
calçada portuguesa e, naturalmente, o fado, bem como
a crescente visibilidade das indústrias criativas com o
aparecimento de clusters criativos municipais ou de
iniciativa privada um pouco por toda a cidade (Start
up Lisboa, FabLab, Centro de Inovação da Mouraria,
Lxfactory, Lacs, Village Underground, Second Home e o
Hub Criativo do Beato, apenas para mencionar alguns).
Na área das artes visuais, a internacionalização levada
a cabo pela ARCOmadrid através da realização, a partir
de 2016, da ARCOlisboa, foi um marco no panorama das
artes visuais no nosso país. Organizada pela IFEMA em
parceria com a CML, esta nova feira boutique, na Cordoaria
Nacional, tem-se mostrado um importante ponto de
encontro profissional entre os vários agentes do sistema da
arte – artistas, galeristas, colecionadores, curadores, críticos
de arte – mas também, de apreciadores de arte em geral, bem
como um instrumento importante para o desenvolvimento
de públicos para a arte contemporânea.
A feira de arte ARCOlisboa contribui para a
imagem de uma cidade dinâmica e contemporânea, onde
os cidadãos e os visitantes se podem manter atualizados
com as tendências e produções culturais mais recentes.
Acompanhando os debates mais atuais, com o propósito
de os trazer e inscrever no domínio público, a título
de exemplo, uma das novidades da edição de 2019 foi a
proposta África em Foco, com uma seleção de galerias e de
projetos do continente africano.
A ARCOlisboa inscreveu ainda uma dinâmica
particular na programação das várias entidades artísticas,
com inaugurações simultâneas, ações de promoção e
divulgação em conjunto.
O festival MURO é outro exemplo a destacar. Trata-se
de um festival de arte urbana em espaço público que, nos
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últimos 5 anos, trouxe até Lisboa 157 artistas e 112 peças de
arte urbana/murais em cerca de 17 mil m 2 espalhados em
edifícios de todo o território da cidade. Em 2021, o festival
MURO apresentou a sua 4ª edição no território do Parque
das Nações depois de ter passado por Carnide (2016),
Marvila (2017) e Lumiar (2019).
De resto, o papel da arte urbana para a visão de Lisboa
como cidade aberta e cosmopolita tem sido decisivo e uma
referência a nível internacional. A estratégia do município
através do trabalho desenvolvido pela GAU, a qualidade dos
artistas e a harmoniosa ligação dos murais e intervenções
artísticas com a identidade e história da cidade, tem gerado
admiração um pouco por todo o mundo.

O PAPEL DA ARTE URBANA
PARA A VISÃO DE LISBOA
COMO CIDADE ABERTA E
COSMOPOLITA TEM SIDO
DECISIVO E UMA REFERÊNCIA
A NÍVEL INTERNACIONAL
A GAU está integrada em diversas organizações
ligadas à promoção da arte urbana e redes de criatividade
urbana a nível internacional, como é o caso da Rede
Internacional para a Criatividade Urbana, criada em
Nápoles em 2011, de que a GAU é membro fundador
juntamente com outros países como Alemanha, Itália,
Holanda, Reino Unido, Rússia, França e Turquia, entre
outros. Multiplicam-se nas redes sociais e blogs de viagens
sugestões de roteiros de arte urbana em Lisboa, que é hoje
uma referência e um exemplo de como a cultura contribui
para tantas outras áreas de intervenção como o turismo, a
economia, o urbanismo ou a inclusão social.
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Rosto anónimo, na
parede da antiga
fábrica da Sidul,
Alcântara, projeto
Underdogs, por Vhils
©CML/DMC/DPC/
JoséVicente2014
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Para aumentar a inserção de Lisboa e dos seus agentes
nos circuitos globais de criação, produção e difusão, dando
notoriedade e visibilidade ao que os artistas fazem na
cidade, importa também apoiar o crescimento de projetos de
agentes culturais que colocam Lisboa nesses circuitos.
São disso exemplos os festivais de cinema, como o
DocLisboa – Festival Internacional de Cinema, LEFFEST Lisbon & Sintra Film Festival ou IndieLisboa, mas também
a Monstra ou o MOTELx.
A música é uma das áreas mais dinâmicas e
espontâneas da cidade, sendo igualmente aquela onde
mais nascem novas tendências que conseguem alcançar
notoriedade nos mercados internacionais.
Lisboa faz parte do circuito dos festivais de Verão e
de tournées internacionais de artistas de projeção mundial.
O município colabora, em diversos moldes, com grandes
eventos como é o caso do Rock in Rio Lisboa, ou na
realização do MIL Lisboa, uma iniciativa para a promoção,
valorização e internacionalização da música; o festival
Emergente, uma iniciativa que pretende apoiar e promover
a novíssima geração de músicos portugueses, abrindo-lhes
uma janela de visibilidade e de confiança no futuro;

A MÚSICA É UMA DAS ÁREAS
MAIS DINÂMICAS E ESPONTÂNEAS
DA CIDADE, SENDO IGUALMENTE
AQUELA ONDE MAIS NASCEM
NOVAS TENDÊNCIAS QUE
CONSEGUEM ALCANÇAR
NOTORIEDADE NOS MERCADOS
INTERNACIONAIS
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Networking no
festival MIL –
Lisbon International
Music Network
©Rafael Canhoto/MIL

o Festival Estoril Lisboa ou o festival e academia Verão
Clássico, ambos dedicado à música erudita e que, à escala
de cada um, atingem mercados e níveis de visibilidade
internacional.
Em Outubro de 2022, terá lugar em Lisboa a
WOMEX, a maior feira de world music do mundo, numa
iniciativa viabilizada através de uma parceria entre o
promotor A.M.B. Guimarães Música Unipessoal, Lda., a
Câmara Municipal de Lisboa, o Ministério da Cultura e o
Turismo de Portugal. Este será um importante veículo para
promover o encontro entre os vários profissionais do setor,
como artistas, agentes, editores, managers, promotores de
eventos, técnicos e jornalistas da indústria global da música,
para além de ser um instrumento essencial de exportação da
música portuguesa.
Da mesma forma, também o novo Festival de
Literatura 5L, a Trienal de Arquitetura, o Alkantara
Festival, o LEFFEST, e a Bienal BoCA têm uma vocação
de internacionalização e promoção da cidade nas respetivas
áreas, trazendo a Lisboa artistas e projetos internacionais e
dando a conhecer o trabalho que é feito em Lisboa.
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Festival
Literário 5L
O Festival Internacional de
Literatura e Língua Portuguesa
— Lisboa 5L é uma iniciativa da
Câmara Municipal de Lisboa, que
celebra e promove a Língua,
a Literatura, os Livros, as
Livrarias e a Leitura.
Organizado pela Direção
Municipal de Cultura, através
da Divisão da Rede de
Bibliotecas, o festival tem
o propósito de inscrever a
cidade de Lisboa nos roteiros
nacionais e internacionais
dos festivais consagrados
às letras e tirar partido
da vida cultural de Lisboa,
do seu dinamismo e do seu
posicionamento geográfico como
ponte entre as diferentes
e diversas culturas que se
inscrevem sob o denominador
comum da língua portuguesa.
Com início em 5 de Maio de
cada ano, adotado pela UNESCO
como Dia Mundial da Língua
Portuguesa, o festival procura

Cartaz do Festival
Internacional de
Literatura e Língua
Portuguesa 5L

chegar às várias zonas da
cidade e aos vários públicos,
transformando os diferentes
espaços – bibliotecas,
escolas, livrarias, jardins,
teatros e galerias – em
lugares de leitura .
O programa de 2021 incluiu
debates e mesas de autor
com convites endereçados
a mais de 70 autores, de
escritores e especialistas
nacionais e estrangeiros, dos
consagrados aos estreantes.
Os encontros permitiram
o debate sobre temas como o
atual contexto da criação,
da produção e da circulação
da literatura, mas também da
ciência, do ciberespaço, do
ócio, da economia e sobretudo
da condição humana.
Para além destes encontros,
o Festival 5L apresentou ainda
música, através de concertos,
o ciclo de cinema Filmar
Literatura, uma seleção de

filmes adaptados de diferentes
obras e géneros literários, a
performance Bem Essencial, Pão,
Água e Livros, com conceção
artística de Madalena Victorino
e Pedro Salvador, as exposições
Cartas de Lisboa e Álbuns
Ilustrados, e os Itinerários
Literários, percursos na
cidade de Lisboa guiados
por autores portugueses.
Em 2021, os espaços
nucleares do festival foram
o São Luiz Teatro Municipal,
o Capitólio, o Museu da
Farmácia e o Cinema Ideal,
para além das ruas, largos
e praças da cidade Lisboa.
A direção artística do
festival é atualmente de José
Pinho, coadjuvado por uma
equipa de programadoras.
www.lisboa5l.pt
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Mais recentemente, a doação a Lisboa de 40 mil
livros da biblioteca pessoal do escritor Alberto Manguel,
representa o início de um projeto que será um dos grandes
polos de internacionalização da cidade. Designado CEHL
- Centro de Estudos da História da Leitura, vai nascer e
ocupar o Palacete dos Marqueses de Pombal, na Rua das
Janelas Verdes, e será dirigido por Alberto Manguel, sob
gestão da EGEAC.
Pretende-se com este ambicioso projeto criar um local
de encontro de leitores, investigadores, estudantes e autores.
Entre os membros do Conselho Honorário do CEHL, estão
autores como Olga Tokarczuk , Margaret Atwood, Salman
Rushdie e Chico Buarque, assim como outras personalidades
estrangeiras no domínio das bibliotecas e do livro.
A vocação universal deste projeto reveste-se da
maior importância para Lisboa porque lhe trará ainda
mais protagonismo cultural numa área tão importante
como a do livro e da leitura. A criação do CEHL trará
continuidade e mais-valia ao trabalho que tem vindo a ser
feito neste domínio através das Bibliotecas de Lisboa, do
Festival Literário 5L e das demais iniciativas municipais de
promoção da leitura e do livro.
Para a consolidação da estratégia de internacionalização
da cidade, é igualmente importante a participação dos
vários equipamentos municipais em redes internacionais
de programação e de mobilidade. Para além de trabalharem
sobre questões comuns como o acesso ou a participação,
viabilizam o recurso a mecanismos de financiamento
europeu e a projetos em parceria com outras cidades.

É IGUALMENTE IMPORTANTE
A PARTICIPAÇÃO DOS VÁRIOS
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
EM REDES INTERNACIONAIS
DE PROGRAMAÇÃO E
DE MOBILIDADE
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Internacionalização do
São Luiz Teatro Municipal
Desde 2015 que o São Luiz Teatro
Municipal, a par do seu papel
de divulgação e dinamização
da criação artística
nacional, tem investido na
internacionalização, acreditando
que a Cultura não deve ter
fronteiras, mas antes ser
vivida através da construção
de pontes. Ao longo dos anos
e temporada após temporada,
esse trabalho tem vindo a ser
desenvolvido em dois eixos.
Por um lado, existe
uma aposta continuada na
internacionalização dos artistas
portugueses, através do trabalho
em rede – de que é exemplo o
projeto PROSPERO que junta nove
países da União Europeia – e de
colaborações sistemáticas com
estruturas de outros países,
como o Théâtre de la Ville,
através do programa Chantiers
d’Europe, e o Odéon – Théâtre
de L’Europe, ambos em Paris,
ou o Schaubühne, em Berlim,
entre vários outros, assim como
com festivais, como o IKSV –
Festival de Teatro de Istambul
ou o Festival d’Avignon. Foi
assim que, nos últimos anos,
o Teatro Praga apresentou em
Paris e Istambul o espetáculo
Zululuzu; que Miguel Fragata
e Inês Barahona mostraram Lá
fora Do Bosque para o Mundo;
que Ainhoa Vidal levou o seu
Oceano a França; ou que Marco
Martins antestreou recentemente
Perfil Perdido na Turquia.
Por outro lado, o São Luiz
Teatro Municipal tem procurado,
de forma cada vez mais frequente, trazer a Lisboa artistas internacionais, vindos de
vários pontos do mundo, muitos deles pela primeira vez
na nossa cidade. O encenador
brasileiro Felipe Hirsch e a sua
Companhia Ultralíricos trouxeram-nos os dois espetáculos
A Tragédia Latino-Americana e
A Comédia Latino-Americana; o
autor Mahin Sadri e a encenadora Afsâneh Mâhiân viajaram do
Irão para nos apresentar Cada
Dia um Pouco Mais; entre vários
outros casos que nos mostraram outras visões do mundo.
O São Luiz Teatro Municipal
tem sido coprodutor de muitos
destes espetáculos, juntandose a estruturas de outros
países, seja em coproduções
de espetáculos de artistas
portugueses, seja em coproduções
de espetáculos de artistas
internacionais. Destes últimos,
dê-se o exemplo da criadora
brasileira Christiane Jatahy,
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com Ítaca Nossa Odisseia I e O
Agora que Demora; da encenadora,
marionetista e dramaturga
italiana Marta Cuscunà, com
Il Canto della Caduta; ou
do artista visual, mágico e
encenador finlandês Kalle Nio,
com Cutting Edge e The Green.
No que toca à internacionalização e tendo a acessibilidade como uma das suas
prioridades, o São Luiz Teatro
Municipal faz, ainda, parte do
Inclusive theater(s), um projeto
de cooperação em larga escala,
que envolve seis países durante
30 meses, entre 2019 e 2023, e
que tem como principal objetivo desenvolver novos públicos
através de ações inclusivas
para pessoas com necessidades
específicas na apresentação de
artes performativas na Europa.

“Perfil Perdido”,
de Marco Martins
com ante-estreia no
Festival Internacional
de Istambul e estreia
nacional no SLTM, em
Dezembro de 2020
©EstelleValente
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O MMTM - Maria Matos Teatro Municipal, enquanto
esteve sob gestão municipal entre 2009 e 2018, teve como
uma das principais vertentes este tipo de trabalho, com a
adesão às redes europeias House on Fire, Create to Connect
e Imagine 2020. A programação de companhias e artistas
internacionais representava uma larga fatia da programação
do MMTM, um trabalho que tem agora continuidade na
programação do TBA. Esta programação tinha expressão
ao nível da música, da dança e do teatro, entrando em
coprodução com artistas como tg Stan, Rimini Protokoll,
Forced Entertainment ou Alain Platel para mencionar apenas
alguns dos muitos que passaram pelo MMTM. Durante a
Capital Ibero-americana de Cultura 2017, o MMTM foi um
dos equipamentos que preencheu a programação do ano
com a apresentação de artistas ibero-americanos como Lola
Arias, Guillermo Calderón ou Mariano Pensotti.
A vocação internacional do MUDE é especialmente
vincada e é disso exemplo a exposição Como se pronuncia o
design em Português. Desde 2014, esta mostra de um museu
de Lisboa tem vindo a circular por várias cidades, onde se
incluem Pequim (Beijing Design Week), Madrid, Suiça e
Province, Rhode Island (Rhode Island School of Design).
O MUDE pertence à organização de museus de design
MUSCON e à Associação Europeanna Fashion, como líder
de um projeto de digitalização dos acervos de museus de
Design em todo o mundo.
O Museu de Lisboa teve uma participação ativa
na elaboração do Guia OCDE para Governos Locais,
Comunidades e Museus: maximizar o impacto da cultura no
desenvolvimento local. Esta colaboração resultou de uma
iniciativa da OCDE - Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico em parceria com o ICOM
- Conselho Internacional de Museus e sob orientação
científica de vários especialistas em economia de cultura
(nomeadamente Xavier Greffe e Pier Luigi Sacco), tendo o
Museu de Lisboa contribuído para a sua redação, aplicação e
divulgação em conferências várias.
No universo das bibliotecas, também encontramos
evidência desta estratégia. A Biblioteca de Marvila integra
projetos com parceiros internacionais de que se destaca o
PPP - People Power Partnership que possibilita a formação e
circulação de jovens bailarinos pelas várias cidades parceiras.
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Outro exemplo de abertura ao mundo da cidade de
Lisboa é o projeto internacional ROCK, Cultural Heritage
Leading Urban Future, aplicado em Lisboa nos territórios
de Marvila e Beato. Envolve 10 cidades através de um
modelo colaborativo e circular, com o objetivo de regenerar
e reutilizar os centros históricos, cruzando a dimensão
local e global e sendo implementado a partir da Divisão de
Salvaguarda do Património Cultural.

PROJETOS EM REDE COM OUTRAS CIDADES (2020)
ACCESS, Culture for all citizens

INTERNACIONAL

Bd_heritage

NACIONAL

Be Spectative

INTERNACIONAL

Caminhos do Tejo - Caminhos de Santiago e de Fátima

NACIONAL

Fair Saturday

INTERNACIONAL

Lisboa Romana | Felicitas Iulia Olisipo

NACIONAL

Meio no Meio

NACIONAL

Mobility Information Points

INTERNACIONAL

PPP - People, Power and Partnership

INTERNACIONAL

Programa de Criação Artística Artes Plásticas e Visuais
(Lisboa|Budapeste)

INTERNACIONAL

Programa de Criação Artística Dança (Lisboa | Cidade Da Praia)

INTERNACIONAL

Programa de Criação Artística Literatura (Lisboa | Maputo)

INTERNACIONAL

ROCK, Cultural Heritage Leading Urban Future

INTERNACIONAL

Rossio: Ciências Sociais, Artes e Humanidades

NACIONAL

Rota Literária Levantado do Chão

NACIONAL

Rota Literária Viagem do Elefante

NACIONAL

Rota do Memorial do Convento Rota Literária Memorial do Convento

NACIONAL

8

PROJETO S
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9
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Existem ainda outros modelos através dos quais é promovida
a internacionalização dos agentes culturais da cidade.
A Direção Municipal de Cultura promove três
grandes programas de intercâmbio com artistas vindos de
Budapeste, Maputo e Praia. Os artistas destas 3 origens vêm
para Lisboa ao abrigo de bolsas de acolhimento, e o inverso
também acontece, com artistas residentes em Lisboa a
permanecerem em residência nos referidos locais.
O intercâmbio entre Lisboa e Budapeste, a partir de
um acordo de geminação e em parceria com a cidade de
Budapeste, data já de 1998, e foi o modelo que deu origem
aos seguintes. As residências literárias com Maputo, em
Moçambique, e de dança com cidade da Praia, em Cabo
Verde, começaram em 2015 e 2017 respetivamente. Ao
abrigo destes projetos, a cada ano, Lisboa acolhe 4 artistas
e seleciona outros 4 para residência no exterior. Ao todo,
desde 2013, já usufruíram destas bolsas 103 artistas, em
Lisboa e no estrangeiro.
Na Loja Lisboa Cultura, o centro de informações On
the Move - Mobility Information Points, contribui para
abrir a cidade a quem a procura, nomeadamente artistas e
profissionais da cultura que estão fora dos seus países. Está
ativa desde 2019 e funciona em rede com outros centros
de informação ou websites existentes em vários países
europeus (e um nos EUA), com o propósito de resolver
desafios administrativos e responder a questões sobre vistos,
segurança social, questões fiscais, entre outras.
A conectividade da cidade constrói-se ainda pela
capacidade de articulação demonstrada com instituições
congéneres de diferentes escalas territoriais.
A nível interno, são exemplos a integração na Artemrede
– Teatros Associados, que trabalha a especificidade dos
territórios através do apoio à criação artística, à programação
cultural em rede, à qualificação e formação e às estratégias de
mediação cultural. Esta rede cultural, que envolve um total de
16 municípios de várias regiões do país, vive atualmente um
momento de grande maturidade na sua missão de promover
a qualificação e o desenvolvimento dos territórios onde atua,
promovendo não só na programação em rede, mas também a
capacitação das pessoas – artistas, técnicos, públicos - e das
políticas culturais.
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O projeto Mural 18 articula a programação e a
estratégia de apoio aos artistas resultantes da crise de
trabalho da pandemia Covid-19 entre os municípios da Área
Metropolitana de Lisboa.
As rotas literárias sobre José Saramago que unem
Lisboa à Fundação José Saramago e aos municípios de
Loures e Mafra em torno da obra Memorial do Convento,
aos municípios de Montemor-o-Novo e Évora, na obra
Levantado do Chão, ou à Associação de Territórios do
Côa, em torno da obra literária Viagem do Elefante, são
também exemplos de projetos que intrinsecamente implicam
a articulação entre vários municípios.
A nível internacional e dado que existem múltiplas
redes internacionais de cidades e especificamente na área
da cultura, a decisão sobre aquelas em que importa ter um
papel mais ativo assume um caráter estratégico.

REDES NACIONAIS E INTERNACIONAIS EM
QUE LISBOA PARTICIPA (2020)
5sentidos
AiCEi - Associação Internacional das Cidades Iluministas
Amarelo - Rede Cultural
Artemrede - Teatros Associados
CGLU - Cidades e Governos Locais Unidos
Create to Connect
Design MUSCON
Eurocities
Europeana
House on Fire
ICOM – International Council of Museums
IMAGINE
Inclusivetheater(s)
Like - European Cities and Regions
On The Move.Org
PROSPERO - extended theatre
RCC - Rede de Cidades Cervantinas
Rede Europeia de Museus de História das Cidades
Rede Internacional para a Criatividade Urbana
UCCI - União das Cidades Capitais Ibero-americanas
UNIMA - União Internacional da Marioneta
WCCF - World Cities Culture Forum
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Destacamos a rede CGLU - Cidades e Governos Locais
Unidos, cujo Comité de Cultura tem produzido, desde 2005,
vários documentos estratégicos sobre cultura e desenvolvimento
que reúnem grande consenso por parte dos municípios de todo
o mundo. Entre estes, salienta-se a Agenda 21 da Cultura, o
guia Cultura 21: Ações, a Carta de Roma 2020, o Guia de Ação
para a Cultura nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o
Manifesto para o Futuro da Cultura.
Todos eles são sólidos argumentos a favor da importância
da cultura e da necessidade de promoção de boas-práticas.
Lisboa é hoje cidade-líder da Agenda 21 da Cultura
e assume a copresidência do Comité de Cultura da CGLU
desde 2018, com a Cidade do México e Buenos Aires.
Igualmente importante foi a adesão ao WCCF - World
Cities Culture Forum uma rede colaborativa de cidades
globais, de âmbito internacional, fundada em 2012 pelo
Presidente da Câmara Municipal de Londres, que visa
promover a cultura como parte vital das políticas urbanas.
No decorrer da sua atividade converteu-se numa importante
plataforma, que permite aos líderes das cidades mundiais
manterem ativa uma agenda comum para o desenvolvimento
de um futuro urbano sustentável através da cultura.
A par com cidades como Tóquio, Nova Iorque, Paris,
Buenos Aires ou Lagos, Lisboa foi convidada a integrar
em 2018 esta rede, que reúne cerca de 40 cidades globais,
participando desde então na sua atividade regular. Em 2019,
Lisboa acolheu a cimeira anual da WCCF.
Também as plataformas de colaboração da Eurocities
e as possibilidades de intercâmbio que esta rede oferece,
consolidam o trabalho contínuo em prol do reconhecimento
da cultura como um aspeto vital das políticas públicas e da
promoção do acesso e participação cultural para todos.
O relacionamento internacional alarga-se também a
cidades que, devido à sua história e património cultural,
estão tradicionalmente ligadas a Lisboa. Falamos da
proximidade com as redes de países de língua oficial
portuguesa ou ibero-americanas, a UCCLA - União das
Cidades Capitais de Língua Portuguesa ou UCCI - União
de Cidades Capitais Ibero-americanas ambas constituindo
um espaço de trocas simbólicas, sociais e económicas
para Lisboa. E também da Casa da América Latina, uma
associação, criada em 1998, constituída pelo Município
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Passado e Presente
– Lisboa, Capital
Ibero-americana
de Cultura 2017
Em 2017, e no âmbito da rede
UCCI - União de Cidades
Capitais Ibero-americanas
(UCCI), que Lisboa integra, a
cidade foi designada Capital
Ibero-americana de Cultura.
A programação deste evento,
cuja coordenação-geral coube
a António Pinto Ribeiro, foi
organizada sob o lema Passado
e Presente - Lisboa, Capital
Ibero-americana de Cultura 2017.
A Carta Programática,
documento fundador desta
programação, apresentou quatro
eixos de trabalho: o resgate
das questões indígenas,
o desocultar das questões
africanas, a celebração das
migrações e das diásporas e os
dramas e urgências do pensamento
e da criação contemporânea.  
Este documento permitiu que
os diferentes e diversos programadores e agentes artísticos
locais, nacionais e internacionais pudessem colaborar
com independência e autonomia
nesta programação conjunta
assente nos mesmos pressupostos
e linhas de trabalho. Ao todo,
92 instituições e equipamentos
estiveram envolvidos diretamente na programação da Capital
Ibero-americana de Cultura.
A programação contou com
mais de 250 atividades e
nelas participaram mais de
690 artistas e convidados
nacionais e internacionais, de
entre produtores, professores,
divulgadores, que, em conjunto
com os lisboetas, construíram
um ano vibrante e marcante
na cultura da cidade.  
Os milhares de espetadores
nas salas e nos grandes
eventos em espaço público,
os 54 espetáculos de teatro e
dança, as 31 exposições, as 16
conferências e seminários, os 6
ciclos e ações nas bibliotecas
e sobre literatura e os 7 ciclos
de cinema são apenas alguns dos
números da grande celebração
e expressão da diversidade
ibero-americana durante 2017.   
Passado e Presente - Lisboa,
Capital Ibero-americana de
Cultura 2017 apresentou-se
como um programa celebratório
das expressões identitárias
de cada país e das relações
estabelecidas neste vasto
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território. Mas o programa
não implicou esquecimento e
abordou diversas questões,
do colonialismo às ditaduras,
à conquista dos direitos
humanos pelos afrodescendentes,
as muitas migrações e a
hospitalidade transatlântica.
Lisboa testemunhou não só
um ano de abertura e reflexão
crítica, mas o desenvolvimento
de uma plataforma de pensamento
que, hoje, com maior
distanciamento, provou ser um
exemplo de articulação entre
as instituições da cidade; de
mudança sobre as invisibilidades
de certos territórios, pessoas
e memórias mas, sobretudo,
de transformação do futuro,
abrindo-o a novos olhares.

Espetáculo “Arde
Brillante En Los
Bosques De La Noche”,
de Mariano Pensotti,
no Maria Matos Teatro
Municipal, 2017
© EGEAC/JoséFrade
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de Lisboa, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de
Portugal, pelas Embaixadas dos países latino-americanos e
por um conjunto de empresas com a missão de aproximar
Portugal da América Latina através do estímulo ao
conhecimento e à cooperação.
No âmbito da UCCI, rede à qual Lisboa pertence, a
cidade obteve, em 2017, o título de Capital Ibero-americana
de Cultura.
Lisboa é hoje internacionalmente reconhecida como
uma cidade onde existe um ecossistema cultural vivo e
dinâmico, e onde se destacam boas-práticas que podem ser
replicadas por outras cidades.
Em 2017 e 2019, Lisboa foi considerada a cidade
europeia com maior dinamismo cultural, entre outras da
mesma dimensão pelo Observatório das Cidades Culturais
e Criativas (JRC - Joint Reserch Center). Esta ferramenta da
Comissão Europeia, da qual fazem parte 168 cidades de 30
países, avalia o desempenho das cidades, medido em termos
de número e satisfação com os espaços culturais e serviços
de cultura, participação cultural e atratividade.
O resultado da performance de Lisboa, leva-nos a
refletir sobre o seu índice de conectividade cultural – este
índice, importado das áreas da economia e da tecnologia,
reflete a quantidade de relações, pontos de contacto com
outras entidades, sejam pares, sejam de outra natureza. Em
Lisboa, o aumento deste diálogo permanente nacional, regional
e internacional, faz com que este seja, o aspeto que maior
evolução sofreu nos últimos 10 anos. Em parte, devido a vários
elementos conjunturais favoráveis, mas principalmente por se
ter assumido uma estratégia de internacionalização da cidade
e dos seus agentes culturais, num diálogo aberto e permanente
com outras cidades e países, artistas, agentes, pensadores.
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7.
notas finais

7. N OTAS FIN AIS

Neste relato naturalmente incompleto do trabalho realizado,
gostaríamos de finalizar, sinalizando um conjunto de aspetos.
Tendo em conta o que tem sido a prática no nosso
país, este foi um período particularmente longo - 12 anos
consecutivos - de permanência de uma mesma tutela política
na área da cultura. Embora pudéssemos sempre ter feito
mais e melhor, o fator tempo permitiu trazer estabilidade
às estratégias desenvolvidas e com isso, não só crescimento,
aprofundamento e consolidação às instituições, projetos
e iniciativas, mas também alargamento de públicos e
enraizamento progressivo de hábitos culturais.
Começámos numa época de crise económico-financeira
e terminamos em tempos de uma outra crise, com origem
num problema sanitário, mas que tem revelado uma
dimensão mais abrangente ao colocar a nu fragilidades e
problemas latentes nas últimas décadas em toda a sociedade,
resultantes das consequências negativas da globalização e
do modelo de desenvolvimento que lhe está associado. O
apoio ao setor cultural constituiu sempre uma prioridade
para a Câmara Municipal de Lisboa. Se é verdade que ambas
as crises atingiram profundamente este setor, a crise que
atualmente vivemos, pelo seu caráter sistémico e pelo facto de
ter feito literalmente parar a atividade cultural, é porventura
mais dura. Obriga-nos a ser mais criativos e ousados na
procura de respostas e soluções para construção de um futuro
que neste preciso momento ainda não é claro para ninguém
e que certamente exigirá profundas alterações nas formas de
criar, financiar, produzir, difundir e fruir a cultura.
A dinamização do ecossistema cultural da cidade de
Lisboa, que foi sempre o foco da nossa ação, resulta da
interação de inúmero(a)s protagonistas, não apenas os de
natureza estritamente local: entidades públicas de âmbito
nacional e regional; artistas, mediadores, produtores,
técnicos, estruturas e organizações de natureza privada e
cooperativa, nacionais e internacionais; públicos diversos,
nacionais e internacionais, residentes e não residentes. Todos
eles contribuem todos os dias para fazer de Lisboa uma
cidade culturalmente mais rica, coesa e criativa, uma cidade
mais atrativa para nela viver e trabalhar.

Catarina Vaz Pinto

Espelhos-esculturas
de José Pedro
Croft, Jardim da
na Biblioteca
de Alcântara
©CML/DMC/DPC/
JoséVicente2020
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A evolução do orçamento da DMC
e da empresa Municipal EGEAC,
entre 2010 e 2020, dá-nos um
retrato interrelacionado dos
valores investidos na Cultura
em Lisboa.
Não inclui despesas com
recursos humanos da cultura da
CML, nem despesa em construção
e reabilitação realizada
através de outras orgânicas do
universo municipal.

RECEITAS PRÓPRIAS EGEAC

VERBAS DIREÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (DMC)
TRANSFERIDAS POR CONTRATO-PROGRAMA PARA A EGEAC
ORÇAMENTO DMC
(NÃO INCLUI VERBAS TRANSFERIDAS POR
CONTRATO-PROGRAMA PARA A EGEAC)
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EQUIPAMENTOS CULTURAIS COM GESTÃO MUNICIPAL / PARTILHADA
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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Atelier-Museu Júlio Pomar
Ateliês dos Olivais
Ateliês do Bairro do Rego
Arquivo Municipal de Lisboa / Fotográfico
Arquivo Municipal de Lisboa / Bairro da Liberdade
Arquivo Municipal de Lisboa / Alto da Eira (Abertura em 2020)
Arquivo Municipal de Lisboa / Videoteca
Biblioteca de Alcântara
Biblioteca de Belém
Biblioteca Camões
Biblioteca dos Coruchéus
Biblioteca David Mourão-Ferreira
Biblioteca / Espaço Cultural Cinema Europa
Biblioteca Maria Keil
Biblioteca de Marvila
Biblioteca Natália Correia
Biblioteca dos Olivais / Serviço Bedeteca das BLX
Biblioteca Orlando Ribeiro / Serviço de Fonoteca das BLX
Biblioteca Palácio Galveias
Biblioteca Penha de França
Biblioteca Quiosque Jardim da Estrela
Biblioteca São Lázaro
Biblioteca-Museu República e Resistência
Complexo dos Coruchéus
Centro de Arqueologia de Lisboa
Casa Fernando Pessoa
Castelo de S. Jorge
Cinema São Jorge
Direção Municipal de Cultura
EGEAC
Galeria da Boavista / Residências Artísticas da Boavista
Galeria da Av. da India
GEO – Gabinete de Estudos Olisiponenses
Incubadora de Artes de Carnide / Casa das Artes de Carnide
Hemeroteca Municipal de Lisboa
Livraria Barata - Lugar de Cultura
Loja Lisboa Cultura
LU.CA – Teatro Luís de Camões
MUDE – Museu do Design e da Moda
Museu do Aljube
Museu Bordalo Pinheiro
Museu do Fado
Museu de Lisboa / Casa dos Bicos
Museu de Lisboa / Santo António
Museu de Lisboa / Teatro Romano
Museu de Lisboa / Torreão Poente
Museu de Lisboa / Palácio Pimenta / Galeria Pavilhão Branco
Museu de Lisboa / Núcleo do Beato (Em desenvolvimento)
Museu da Marioneta
Padrão dos Descobrimentos
Polo Cultural Gaivotas / Boavista
Quinta Alegre - Lugar de Cultura
Residências Artísticas de Monsanto / Bairro da Liberdade
Residências Artísticas de Monsanto / Panorâmico
São Luiz Teatro Municipal
Teatro do Bairro Alto
Torreão Poente da Cordoaria Nacional

Santa
Clara

52

14
12
Olivais

Lumiar

16

Parque
das Nações

2

Carnide

17
18
41
34

Alvalade

47

35

24 11
23

33
25

Marvilla

São Domingos
de Benfica

36
Avenidas
Novas

Areeiro

19

15

3

TODA A CIDADE
Biblioteca Itinerante
Cultura na Rua / Programação em Espaço Público
Divisão de Promoção e Comunicação Cultural
Divisão de Salvaguarda do Património Cultural
Galeria de Arte Urbana
Núcleo de Estudos do Património

Benfica

53 5
54

Beato
Campolide
Arroios

20

Penha
de França

OUTROS EQUIPAMENTOS CULTURAIS*

48

30

BIBLIOTECAS E ARQUIVOS
AUDITÓRIOS E ESPAÇOS POLIVALENTES
CENTROS CULTURAIS
TEATROS
CINEMAS
MUSEUS
POLOS CULTURAIS

Santo
António

13
Campo de
Ourique

*Equipamentos culturais privados, 3.º setor
e associações. Destes 18 são cedências
e concessões municipais. Fev/Mar 2020
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40
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49
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8

38

Belém

9

32

25 50

57

10

Misericórdia

Alcântara

7

6

22

28

31 29
37

51

42

44

38

Santa Maria Maior

55

São Vicente

45

39
46

43

LISBOA
EQUIPAMENTOS
CULTURAIS

PELOURO DA CULTURA
Gabinete da Vereadora

EGEAC

Direção Municipal de Cultura

Geral

Departamento do
Património Cultural

Divisão de Arquivo Municipal

Histórico

Divisão de Salvaguarda
do Património Cultural

Fotográfico

Castelo São Jorge
Padrão dos Descobrimentos
Videoteca
Centro de Arqueologia de Lisboa
Gabinete de Estudos
Olisiponenses
Galeria de Arte Urbana
Núcleo de Estudos do Património
Núcleo de Estudos de Toponímia

Biblioteca de Alcântara
Biblioteca de Belém
Biblioteca Camões
Biblioteca dos Coruchéus

Polo Cultural
Gaivotas | Boavista
Loja Lisboa Cultura
Livraria Barata
— Lugar de Cultura

Gestão partilhada
Boutique de Cultura
Lisboa Film Commission

Biblioteca-Museu
República e Resistência

Santo António

Atelier-Museu Júlio Pomar

Casa dos Bicos
Torreão Poente
Núcleo Museológico da
Fábrica da Moagem da Antiga
Manutenção Militar

BAC - Banco de Arte
Contemporânea

Biblioteca Orlando Ribeiro
Museu Bordalo Pinheiro
Biblioteca Palácio Galveias
Biblioteca Penha de França

Museu da Marioneta

Quadrum

Museu do Aljube
- Resistência e Liberdade

Boavista

Museu do Fado

Boavista
Residências Artísticas (2)

Galerias Municipais

Pavilhão Branco

CEHL - Centro de Estudos
da História da Literatura

Torreão Nascente
Cordoaria Nacional

Pavilhão Azul

Avenida da Índia

Hemeroteca Municipal
Biblioteca Lobo Antunes
Biblioteca Ambiental do
Jardim da Estrela

Quinta Alegre
— Lugar de Cultura
Casa das Artes de Carnide

TBA - Teatro do Bairro Alto

Museu de Lisboa

Biblioteca David Mourão-Ferreira
Biblioteca/Espaço Cultural
Cinema Europa
Biblioteca Maria Keil
Biblioteca Natália Correia

MUDE - Museu do Design e da Moda
Biblioteca dos Olivais
Biblioteca-Quiosque
Jardim da Estrela
Biblioteca de S. Lázaro

Gestão partilhada / Juntas de Freguesia

Divisão de Promoção e
Comunicação Cultural

Teatro Romano

Casa Fernando Pessoa

Biblioteca de Marvila

Divisão de Ação Cultural

LU.CA - Teatro Luís de Camões

Programação em Espaço Público

Biblioteca Itinerante

Residências Artísticas
Boavista (4)
Bairro da Liberdade
Panorâmico de Monsanto

Palácio Pimenta

Cinema São Jorge

Divisão da Rede de Bibliotecas

ATELIÊS MUNICIPAIS
Coruchéus (49)
Olivais (4)
Rego (6)

São Luiz Teatro Municipal

CULTURE IN LISBON:
2009–2021
AN EVOLVING
ECOSYSTEM
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The following pages offer an inexhaustive
illustration of the work that was carried out by a
vast team during a three-mandate-long municipal
governing cycle, from 2009 to 2021.
I should like to thank deeply to António Costa
(Lisbon´s Mayor from 2009-2013) and to Fernando
Medina (Lisbon´s Mayor 2013-2021).
I should also like to thank deeply to everyone,
whether in my cabinet, at DMC (Municipal Office
for Culture), at EGEAC (Cultural Activities and
Equipment Management Company), or at the many
departments in the City’s Council, who contributed
with their dedication and creativity to our common
effort of enriching Lisbon’s cultural life.
It has been a long weaving of connections,
expectations, disillusionments and victories. In this
process of doing, undoing, improving and starting
over, a web was gradually built that will help in
further establishing the transforming power that
cultural and artistic experiences have in the lives of
each and every one of us.
Catarina Vaz Pinto
Deputy Mayor for Culture

A N E VOLVIN G EC O SYSTEM

1. Culture in
Lisbon: an evolving
ecosystem

On the other hand, we sought to frame these
priorities in specific strategies that take the city to
be a living organism; an organic, complex, volatile
whole, made up of people, institutions, identities,
with different scales and, frequently, conflicting ideas.
In this context, we found it to be our mission to:

The work that was carried out over a period of twelve
years in Lisbon City Council’s Council for Culture,
which we intend to present briefly in this document,
took inspiration from a 2009 study titled Estratégias
para a Cultura em Lisboa (Strategies for Culture in
Lisbon), which was then revised and updated by the
same team from the DINÂMIA’CET-ISCTE – IUL
Centre in 2017.
Taking into account the call to action present
in both studies, we proceeded to implement the
Cultural Strategy for Lisbon based on the premise
that cultural activity is an essential part of people’s
lives, and the city’s, as well as a crucial agent in
both individual and collective transformation. In
the city, culture is the prime space for diversity
and proximity.
In 2009, at a meeting with Lisbon’s cultural
agents in LX Factory, we identified the following
programmatic priorities, which have guided our
action ever since:

•

1. Restructuring and refurbishing municipal
institutions, venues and projects;
2. Renewing and facilitating the council’s
intercourse with artists and other cultural agents;
3. Making the most of both tangible and intangible
cultural heritage, as a way of strengthening
Lisboners’ sense of identity and feeling of
belonging, as well as of increasing the city’s
external projection;
4. Valuing proximity, in an effort to marry the
interest in cultural pursuits and the need for them;
5. Valuing Lisbon’s intercultural dimension, both in
terms of its past and memories and of its present
challenges;
6. Strengthening the city’s international,
cosmopolitan dimension;
7. Promoting culture as a fueler of knowledge,
competitiveness and innovation.
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•
•
•
•
•
•

Widen horizons and create new opportunities for
artists and specific projects, for Lisboners and the
city in general;
Bring the people and the arts closer together, as well
as bringing the people together through the arts;
Consolidate institutions, projects, initiatives and
relationships;
Integrate people, different groups and
communities;
Communicate and explain clearly what is being
done and why, thus coming in closer contact with
the artists and general public;
Coordinate the different scales of city, borough,
region;
Collaborate with cultural agents, with other
public and private cultural entities, with other
branches of local and national government.

Progressively, the area of cultural activity took
on the shape of a living, dynamic ecosystem of
great wealth and diversity. Thus, the council took
on a role of permanent dialogue, interacting with
and reacting to the city’s dynamics, looking to
fulfill needs, promote synergies, support innovative
projects and explore new tendencies, all the while
working simultaneously for the general public and
for the cultural niches that make a difference in a
globalist world.
The focus of local cultural policies has undergone
profound transformations. Today, unlike what has
happened ever since the mid-twentieth century,
it is not sufficient to consider only the creation of
conditions for the production, distribution and
consumption of cultural goods and services in the
area of the arts or of cultural heritage.
We live in global, complex times, marked by
the intense circulation of people, commodities and
ideas. Culture should not be considered exclusively
in terms of its inherent value, its vital capacity for
the symbolic edification of people and communities
as well as for expressing human diversity. As
with other human activities, culture and the arts
can be seen as multidimensional phenomena that
contribute to the development of areas such as
the economy, urban planning, the environment,
education and good citizenship.
Accordingly, the field of cultural public policies
has expanded and demands an increasing connection
between different governmental departments, which
in its turn requires the development of new types
of approaches and new cooperation mechanisms
within the municipal government. In 2017, Lisbon’s
municipality officially joined the Agenda 21 for
Culture, the first document to focus on the relations
of culture and other areas of sustainable development
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at a global level. This was part of the UCLG (United
Cities and Local Governments) programme and
symbolized Lisbon’s compromise with adopting a
transversal concept of culture.

Agenda 21 for Culture
The Agenda 21 for Culture was approved in
May of 2004, in Barcelona, by participating
cities and local governments with a
common regard for human rights, cultural
diversity, sustainability, participatory
democracy and peace. The Agenda is an
initiative of the UCLG, the world’s largest
network of cities, of which Lisbon is a
member since its foundation, in 2004.
In this document, signatory cities
proclaim cultural activity’s instrinsic
value as well as its value in relation
to other development areas, promoting
cultural activity as the fourth pillar in
sustainable development, beyond the social,
economical and environmental dimensions.
In 2015, a new document, titled
Culture 21: Actions, further developed
and updated the Agenda’s goals and can
be seen as practical guide to the type
of engagement that different cities and
local governments should develop with
other agents in society, other areas of
municipal intervention, always holding
on to the basic concepts of cultural
sustainability and inclusiveness.
In this document, desirable actions are
organized into nine different areas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultural rights
Heritage, diversity and creativity
Culture and education
Culture and environment
Culture and economy
Culture, equity and social inclusion
Culture, urban planning
and the public space
Culture, information and knowledge
Governance of Culture

www.agenda21culture.net

This new stance is also reflected in the way
that various cultural players at the municipal level
have come to widen the scope of their action. They
have opened up to the contemporary city and to
contemporary agendas such as the ecology, gender
equality, multiculturalism, equal opportunities and
promoting an active old age, while using various
participatory methodologies in their relations
with Lisboners and aiming at bringing change and
openness to the critical reflexion that culture invites.
The organization of the present document
wishes to reflect this double approach
(horizontal and sectorial) to culture in the
city of Lisbon, which we find essential for
the adequate fulfilment of our mission.
Finally, it is our understanding that the
prosecution of any type of public policy calls for
the use of adequate resources and management
tools. Therefore, particular attention was given to
the physical and organizational reconditioning of
municipal cultural venues. These are fundamental
pillars of the city’s cultural ecosystem, which
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represent memories, stability and shelter and, at the
same time, pluralism, risk and innovation, all of
which make up the unstable balance characteristic of
the cultural sector.
The attention to management was also reflected
in the approach to organizational policy that took the
DMC (Municipal Office for Culture) and EGEAC
(Cultural Activities and Equipment Management
Company) to be partners in the fulfilment of the
same strategy, which brought about the cooperative
coordination of projects and activities, in spite of
distinct organizational cultures.
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2. Organizational
qualification
and growth
Valuing, restructuring and reconditioning municipal
institutions, projects and equipments were some of
the most important ways we found to improve the
city’s cultural ecosystem. This meant addressing the
institutions’ management, namely by clarifying their
missions, improving their programme’s contents and
improving, renewing or extending their teams.
Both the DMC and EGEAC went through
internal restructuring during this time period. In
2011, along with a wider administrative reform in
Lisbon, the DMC restructured its departments and
divisions particularly with the aim of creating more
specialized teams for certain services. As part of
this reform, new divisions were created and old ones
updated both in terms of structure and goals, namely
the Cultural Action division, the Rede de Bibliotecas
Municipais (municipal libraries network) the Arquivo
Municipal (municipal archive) and the Cultural
Promotion and Communication division. We should
also note that the management of certain public
libraries was transferred over to their local boroughs.
At EGEAC the reorganization process began
in 2012 and basically consisted of receiving new
administrative responsability for cultural venues
that used to be managed by DMC. This decision was
made with the aim of better accomplishing several
objectives: improving the venues’ functioning with
increased administrative specificity and flexibility,
optimizing resources and assuring communication
between venues with an integrated management
policy, improving the quality and efficiency of
rendered services. In some cases, namely those of the
museums, coming under the management of EGEAC
also meant the possibility of reinforcing teams, better
maintenance and improvements in programming.
The first cultural venue to have been
transferred over to EGEAC for management was
Casa Fernando Pessoa (a literary house dedicated
to the portuguese author Fernando Pessoa) in 2012,
followed by the Galerias Municipais (municipal art
galleries at five different location in the city) and
by Atelier-Museu Júlio Pomar (a studio-museum
dedicated to the portuguese artist Júlio Pomar)
in 2015. In 2016, all other municipal museums
except for MUDE – Museu do Design e da Moda
(design and fashion museum) were transferred
to EGEAC. The administration of all these new
venues naturally required a reorganization of the
EGEAC’s central services.
Another aspect of this process of revitalization
included the renewal of buildings and working
conditions (teams, programming, financial resources),
the creation of new facilities, and the reorganization
of some of the city’s fundamental cultural facilities,
such as libraries, museums, theatres and archives.

In the timespan we are here considering, more
than 30 municipal cultural facilities underwent
renewal interventions, many of which included
structural reorganization. We have today 27 more
municipal cultural facilities than in 2009. The Council
for Culture currently manages 72 cultural venues,
including theatres, museums, galleries, libraries,
archives, monuments, palaces and cultural centres,
besides also being responsible for 59 art studios and 3
accommodation spaces for artistic residencies.

Evolution of the number of
cultural spaces (DMC and EGEAC)
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NEW CULTURAL VENUES (27)
Atelier-Museu Júlio Pomar
Biblioteca da Penha de França - family area
Biblioteca de Alcântara
Biblioteca de Marvila
Biblioteca dos Coruchéus
Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa
CAL - Centro de Arqueologia de Lisboa
Carpintarias de São Lázaro
Casa das Artes / incubadora de Carnide
Cineteatro Capitólio
Gaivotas 6
Galeria da Avenida da Índia
Galeria da Boavista
Galeria Quadrum
Gabinete de Curiosidades Karnart - GCK
Livraria Barata - Lugar de Cultura
Loja Lisboa Cultura
LU.CA - Teatro Luís de Camões
Museu de Lisboa - Núcleo Arqueológico Casa dos Bicos
Museu de Lisboa - Torreão Poente
Museu do Aljube - Resistência e Liberdade
Polo Cultural Gaivotas | Boavista
Quinta Alegre - Lugar de Cultura
Residência Artística - Bairro da Liberdade
Residências Artísticas - Panorâmico de Monsanto
Residências Artísticas da Boavista (4)
TBA - Teatro do Bairro Alto
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Evolution of energy
consumption 2016-2020
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Between 2009 and 2021, the total investment in
requalification and construction of new facilities
was around 91,000,000€ (ninety-one million euros).
This amount came not only from the city council’s
own resources (DMC and EGEAC), but mainly
from the revenues of the Gaming Tax and loans
contracted by the Lisbon City Council through
PIPARU - Program of Priority Investment in Urban
Rehabilitation Actions and EIB Municipalities European Investment Bank. A significant part of
these amounts was allocated to other municipal
areas (DMPO – Municipal Direction of Projects and
Works, currently DMMC - Municipal Direction of
Maintenance and Conservation, and SRU - Society
for Urban Rehabilitation) and not directly to the
budget for culture.
In the matter of renewal processes, it is worth
mentioning that in 2016 we started collaborating
with E-Nova, Lisbon’s energy agency, in order to
cut down on energy expenditures with municipal
cultural facilities.
This began with the Maria Matos Teatro
Municipal (municipal theatre) and consisted
essentially of monitoring energy data and
implementing measures that ensured energy
efficiency. There were many behaviour and
consumption adjustments that resulted in a
significant reduction in emissions and costs, among
which: regulating the use of air conditioning, using
low consumption light bulbs and motion sensors
for the lighting systems, avoiding bottled water and
eliminating plastic bottles and cups.
The municipal culture team (comprising both
the DMC and EGEAC) is currently formed by 905
members, 503 in the DMC and 402 at EGEAC.
This team has contributed to the strengthening of
technical capacities, the improvement in service
quality and the growth of municipal intervention.
As of 2020 there were 113 more municipal culture
workers than in 2015.
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In 2011, a task force dedicated to Lisbon’s public
libraries was put together. This team created the
Programa Estratégico Bibliotecas XXI (a strategic
programme for what was demanded of Libraries in
the 21st century), which started a deep transformation
process in Lisbon’s public libraries by promoting
the physical and functional renewal of some of the
existing ones, the building of new ones and a significant
reconfiguration of their mission.
The Rede de Bibliotecas Municipais outlined in
the Programa Estratégico Bibliotecas XXI is currently
in progress and has a wide scope, with the intention
of covering evenly all of the municipality’s territory.
It is the first fully planned library network in
Lisbon, complying with national and international
standards, and inverting the individual approach
practiced heretofore. This network fits into the
guiding lines of the Plano Director Municipal (the
municipal urban master plan) and pays close attention
to the sociocultural characteristics and particular
necessities of the different communities it serves.
The network includes different types of library,
with different dimensions and types of services
according to the number of citizens they serve.
The structure is composed of core libraries, which
are larger and offer a wider variety of services, and
neighbourhood libraries, which are more flexible and
respond to their communities’ particular needs.
The Rede de Bibliotecas Municipais mission goes
beyond the traditional offer of books, periodicals
and audiovisual sources for consultation or loan,
and of access to technology. The libraries become
cultural centres for proximity. They are involved
in the surrounding communities and so extend
their mission by taking on new responsibilities of
community support that reach citizens of all ages and
sociocultural levels.
The network is based on the cooperation of
libraries. Different entities complement each other
and share resources and services under one central
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administration. This cooperation means that there
is a common catalogue for the whole network,
coordinated management of the collection and of
documental archives, as well as of services and of
technical, financial and human resources, all under a
common annual plan.
In accordance with the Programa Estratégico
Bibliotecas XXI, libraries are now seen as key
community assets, centres for the development of
local communities where people can come together
and share interests. Thus, upon the creation of the
most recent libraries – Marvila, Alcântara and Jardim
da Estrela – citizen participation was actively sought
out, namely through the use of focus groups, in order
to assure that the future of these new facilities was
relevant to the community.

Administrative Reform
Law no. 56/2012 from the 8th of November
2012, which ruled on Lisbon’s Administrative
Reform, originated a new administrative map
of the city which redesigned the existing 53
boroughs into 24 new administrative units.
This law also allows the municipality to
delegate to borough councils powers that
heretofore were exclusively municipal. In
the case of culture, this meant that some
cultural equipments that were important
in building proximity with the citizens
could now be handed over to the local
borough councils for management. In this
context, 7 neighbourhood libraries, which
were considered “proximity facilities”,
were transferred over to their local
borough councils for management, under the
principle that “every library in Lisbon,
including those under the management of
local borough councils (...), is part of the
Rede de Bibliotecas Municipais and managed
under the Programa Estratégico Bibliotecas
XXI, namely for purposes of cataloguing
policies, management of bibliographical
collections and interlibrary loans.”
Keeping these libraries in the Rede
de Bibliotecas Municipais meant designing
a shared administration model of the
network between Lisbon City Council and
the different borough councils. This was
done with two aims: complying with the
administrative reform’s principles, namely,
that the management and maintenance of the
transferred facilities and respective teams
be carried out by the borough councils; and
ensuring that the more technical aspects of
the management were not overlooked – that
the same range of services is available for
users, that the libraries keep working as
a network and keep communicating with each
other and effectively exchanging documents.
This model was specially designed
for the needs of a new paradigm in the
city’s management and governance, which
includes shared-management between
different local government entities.
This model includes the following
neighbourhood libraries: São Lázaro (in
Arroios), Maria Keil (in Lumiar) Natália
Correia (in Carnide), David Mourão- Ferreira
(in Parque das Nações), Olivais (in Olivais),
Jardim da Estrela (in Estrela) and Espaço
Cultural Cinema Europa (in Campo de Ourique).

Regarding the municipal museums, in 2010 a task
force was put together to work on the reorganization
of Lisbon’s museological units. Its main goals were to
assess each museum and their respective missions, to
rethink their management models, their programming
and their relations with the public, and to bring them
up to the standards of a museum for the XXI century.
As a result of this work, a gradual transfer of the
museums from DMC to EGEAC was put in place and
the Museu da Cidade (city’s museum) underwent a
considerable transformation, to which António Mega
Ferreiras’ study (2012) has also contributed. It is now
named Museu de Lisboa (museum of Lisbon) and
has become a multipolar museum, which currently
includes five facilities: Palácio Pimenta (a 18th century
palace), Teatro Romano (the archaeological site of
Lisbon’s Roman theatre), Torreão Poente (an exibithion
hall at the city central square, Terreiro do Paço) and
the archeological site of Casa dos Bicos. A sixth
venue that will be part of this whole is in the process
of being created in Beato, with the transformation
of the mill in the old Military Maintenance area,
which is now part of Beato Creative Hub.
The freshly rechristened Museu de Lisboa is not
only a museum of the city but also a museum for the
city. It was conceived with a people-and-place-centred
approach in mind, seeking to promote the relation
of those who live in the city and the transformations
of its urban grid. The museum aims at establishing
meaningful relations with the communities, namely
by exploring themes that Lisboners find important
today, with the purpose of reinforcing the feeling of
belonging of the city’s inhabitants.

Museu de Lisboa
– Santo António hub
The hub of the Museu de Lisboa dedicated to
Saint Anthony reopened to the public in 2014.
It was born out of the old Museu Antoniano
(founded in 1962), which underwent a complete
renewal, including extension works, and now
has a new permanent exhibition.
The exhibition presents the story of Saint
Anthony and how his image was constructed over
the centuries until he became one of the bestknown saints in the world. It also interprets
the various festivities (the procession, the
weddings, the popular parties and parades)
that comprise the annual list of celebrations
in Lisbon. Finally, it includes a multimedia
section dedicated to showing the diversity of
the cult of Saint Anthony across borders.
Several important pieces were added to
the museum’s collection, among which: the
Saint Anthony statuettes of African origin
(Toni Malau or Saint Anthony of Good Luck)
and of Brasilian origin (a Saint Anthony
in pine knot), the 18th century Portuguese
painting Milagre de Santo António e a
Princesa de Leão (Miracle of Saint Anthony
and the Princess of León), the Peruvian 18th
century painting Saint Anthony, and also
many Portuguese handcraft pieces, like the
Procession of Saint Anthony, which includes
over 300 Barcelos-style figures, produced by
the Baraça brothers in 2018.
www.museudelisboa.pt/equipamentos/
santo-antonio.html
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The municipal archeology branch, which used to be
part of the Museu da Cidade, is now autonomous and
was named CAL – Centro de Arqueologia de Lisboa
(Lisbon’s archeology centre). Part of the late Serviço
de Azulejaria (tilery department) of the museum was
transformed into PISAL - Programa de Investigação
e Salvaguarda do Azulejo de Lisboa (programme for
the investigation and safeguard of lisbon tile). Both
are currently under the administration of the DMC’s
Cultural Heritage Department.
During the period we are referring to, two new
museums were born: Atelier-Museu Júlio Pomar
and Museu do Aljube – Resistência e Liberdade
(dedicated to the figth for freedom and to the
resistance of the dictatorship period).
Concerning the Arquivo Municipal, in 2015, a
task force composed of various experts got together
in order to plan the installation of the Lisbon
municipal archive, which so far had been scattered
across the city in four different buildings, and also
to offer suggestions as to its management model.
This task force suggested that Lisbon City Council
should:
•
•

•

Concentrate the archive’s scattered units in two
venues, abandoning the rest for lack of conditions
and thus maximizing resources;
Reinstall part of the archival heritage in Alto da
Eira, where some of it had already been, making
the most of the renewal of the Alto da Eira towers
and so assuring that a large part of the collection
is kept in refurbished facilities;
Keep the rest of the collection, as well as the
technical services department, in a second building,
which is in a central, highly accesible area, and
where there’s room for the archive to grow.

As a result of these proposals, part of the archive,
namely that which was in Arco do Cego, is being
moved to Alto da Eira, which will function as a
backup repository. The second building which will
hold the rest of the collection will be the Convento
de Chelas (a 16th century nunnery). The Videoteca
and Hemeroteca (the video and press libraries,
respectively) will also function there. This new
cultural hub will act as an important fueler of the
urban regeneration of the eastern part of the city.
The municipal theatres were also reorganized.
Lisbon City Council owns one movie theatre (São
Jorge) and ten theatres, seven of which are in the
hands of theatre companies and other entities and
three of which are managed directly by EGEAC: São
Luiz Teatro Municipal, Teatro do Bairro Alto, and
LU.CA - Teatro Luís de Camões, Teatro Variedades,
in Parque Mayer, will become the eleventh member
of this network.
In 2013, Sala-Estúdio Mário Viegas (a theatrestudio within the São Luiz Teatro Municipal
building) was incorporated into São Luiz Teatro
Municipal, which allowed for greater diversity and
capacity for dialogue in the programming of that
flagship theatre.
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Some theatres that are currently under concession
– Cinearte, Comuna and Teatro Aberto – were
also transferred to EGEAC in 2016. The premise is
that this municipal company, being specialized in
handling cultural venues, is better prepared to meet
the daily maintenance requirements of these facilities.
The year 2018 brought more transformations:
Teatro Luís de Camões was refurbished, the artistic
direction of Maria Matos Teatro Municipal ceased,
and there was also the necessity of safeguarding the
venue of the late Cornucópia Theatre (a space and a
theatre company).
This restructuring was carried out with the
aim of maintaining a wide range of cultural offer
for different types of public and of consolidating
the municipal policy of loaning venues to different
cultural agents that may develop important cultural
programming for the city. At the same time, an
effort was made in order to rationalize these venues’
human, financial and managerial resources, thus
seeking a balance between the diversity of cultural
offer and the overall sustainability of this sector.
This reorganization process is now concluded.
Since June of 2018, Luís de Camões Theatre’s programming focuses on performative arts for the younger public, building on the type of programming that
used to be done for that public in Maria Matos Teatro
Municipal. Teatro do Bairro Alto (the previous Teatro
da Cornucópia) was also refurbished and is now
dedicated to presenting the work of Portuguese and
foreign emerging artists, as well as to promoting good
citizenship and the discussion of today’s big issues, a
role that was filled by Maria Matos Municipal Teatro
up untill 2018. After a public tender, Maria Matos
Teatro Municipal was rented out to a private production company that has promoted, since July of 2020, a
programme of performative arts for larger audiences.
In the Galerias Municipais there was a change in its
curatorial orientation but also more available spaces for
exhibitions. Although the gallery in Palácio Galveias
disappeared in order to expand the library, the new
galleries Avenida da Índia and Quadrum were created.
In terms of organizational improvement,
we should also mention the creation of advisory
boards for some municipal venues. This tendency
will continue to be encouraged in the future, as it
implies a strengthening of the participatory model
of administration by involving a greater number of
peers, specialists or members of certain communities
in outlining the priorities of each institution. There are
currently advisory boards for the BAC- Banco de Arte
Contemporânea Maria da Graça Carmona e Costa
(contemporary art bank) and for Museu do Aljube.
Besides the venues dedicated to public presentations,
the renewal of working facilities, essential for artistic
creation, was also undertaken. Two examples are worth
mentioning: the Polo Cultural Gaivotas | Boavista, a
centre for artistic creation that offers logistical resources
such as rehearsal rooms, classrooms, offices and art
residences; and the state-owned houses in Monsanto
Park, which have been transformed into small
apartments for long-term art residences.
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3. Artistic
creativity,
production and
dissemination
Turning Lisbon into a city that is favourable to
artistic creation has been one of the main goals of
its Council for Culture in the last decade. It is our
view that the city’s vitality depends on the diversity
of cultural projects, on the renewal of its artistic
tissue and on the conditions for artistic creation,
production and dissemination.
We faced the challenge of trying to stimulate
cultural creation and innovation while at the same
time assuring, by working with different cultural
agents, that no artistic area was left out and that
all their particularities were respected. DMC and
EGEAC facilities and services came under a common
strategy for attracting and captivating Portuguese
and foreign artists by designing customized solutions
for specific needs.
The most visible side of this common strategy
is the financial support the municipality affords the
artists, but there are other types of support, such as
logistical support, which are also essential for a full
accomplishment of artistic creation.
Lisbon City Council’s financial support for the
area of culture is distributed under the terms of the
RAAML - Regulamento de Atribuição de Apoios do
Município de Lisboa (municipality’s programme for
grants), which currently finances around 150 entities.

Besides this, EGEAC’s initiatives as coproducer and
buyer of shows, as well as programming exhibitions,
also represent a substantial part of the financing of
the arts and culture sector.
In the following table, Cultural Financial Support
by Area 2015-2020, we can see the evolution of the
number of approved projects and yearly sums spent
under the RAAML. Besides the grants that are
subject to a program-contract, there are also special
protocols where the municipality decides to support
projects it considers essential to the city.
Municipal support of artistic creation has
evolved positively over the last decade. In 2018
there was a significant increase in the total value
that was distributed, which reflects not only actual
growth but also the incorporation in the culture
department of grants that were usually given by
other departments (such as those for ModaLisboa
and Lisbon Week).
The special protocols assure the yearly
realization of many of the city’s emblematic
projects, like Feira do Livro (book fair),
TODOS festival, LEFFEST – Lisbon & Sintra
Film Festival, Trienal de Arquitetura de Lisboa
(architecture triennale), ModaLisboa (fashion
fair), Iminente festival and, more recently, Lisboa
Criola. This is also the way many of the city’s
most relevant cultural institutions are funded,
namely the Fundação Arpad Szenes – Vieira da
Silva (a foundation dedicated to artists Arpad
Szenes and Vieira da Silva), the foundations
Centro Cultural de Belém, Mário Soares e Maria
Barroso and the Ricardo do Espírito Santo Silva.
Special protocols are also useful for supporting
smaller sundry projects that are thematically

Cultural Financial Support by Area 2015-2020

Visual Arts
Cinema

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5

9

9

9

9

12

14

15

12

13

13

15

Dance

4

3

2

9

8

9

Institutional

4

4

5

5

3

2

Multidiscipline

15

18

20

17

20

24

Music

9

9

16

17

19

16

Cinematic and
Audiovisual
Production

8

16

8

11

17

12

11

13

14

20

19

23

0

0

1

5

8

8

Theatre
Other areas**
Protocols

13

26

16

24

25

28

Total

83

113

103

130

141

149*

4.807022€

5.683984€

5.971093€

7.575650€

7.570088€

6.975292€

Sums spent

** Social, Publishing, Learning, Photography and Immaterial Heritage
* Does not include the financial support related to the Covid-19 pandemics
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or temporally relevant. Examples throughout
the years include the competition of quatrains
to Saint Anthony promoted by the Grupo de
Amigos de Lisboa (an association), the publication
of Obra Completa Pombalina (the full works of
the Marquis de Pombal), the cooperative portal
BUALA, restoration of Wim Wender’s film
Lisbon Story, or the celebration of the 100th
anniversary of Seara Nova magazine. In this
cases, the municipality’s involvement as partner
has proved fundamental.
AMEC – Associação Música e Cultura (a
structure dedicated to music and culture) is
financed via a quinquennial agreement that involves
other governmental partners. Active for the past
30 years, it currently manages the Orquestra
Metropolitana (metropolitan orchestra) and three
schools (Conservatório de Música da Metropolitana,
Academia Nacional Superior de Orquestra and
Escola Profissional da Metropolitana). Given its
nature and dimension, this represents one of the
most significant instances of financial support given
by the municipality.
Throughout the years, a balance was sought
between valuing various entities’ histories and
promoting the birth and growth of new production
structures. Whenever justified, biennial or triennial
program-contracts were encouraged, in order to
support the continuity of projects and the stability of
the cultural network.
The creation of DAC – Divisão de Ação Cultural
(Cultural Action Division) in 2012 contributed
to the optimization of the distributive process.
DAC’s officers follow projects closely and are in
constant dialogue with the projects’ entities. They
also use a global analysis practice that helps in
finding discrepancies in comparable projects, in
distributing activities across the territory and in

crossing data with other services or public grants.
Another important aspect was the creation of a
digital platform for the processing of applications
that resulted in a near disappearance of physical
files. These changes sometimes prove to be very
important for the applying entities, which often don’t
have enough structure to keep up with the complex
demands for information.
In 2020 and 2021 exceptional support
mechanisms were created to help face the
consequences of the Covid-19 phenomenon, the
shutting down of cultural venues, the successive
states of emergency and their restrictions. The
beneficiaries of these extraordinary measures
included independent workers, associations,
companies, cooperatives, foundations and projects, in
a total of 9 million euros to add to the regular sums.
Besides the usual beneficiaries of public
financing, support was given to private entities that
were suddenly and dramatically prevented from
generating income. Examples include live music
venues, Fado houses, performance halls over one
hundred years old, technical equipment suppliers,
galleries, independent bookshops and others that
the municipality considers essential to the city’s
cultural ecosystem. With these extraordinary
measures, the municipality sought to attend to
the specificities and particular necessities of each
different artistic area, including their respective
business and financial models.
On the same topic of financing cultural activity,
we should add that the programming budget of
several EGEAC venues is an important fueler of
the cultural production market, allowing for a wide
array of artists to create and share their work, besides
assuming part of the risk invested in experimenting
and creating. The global budget for programming has
grown progressively and expressively.

Extraordinary financial support Covid-19

COVID CULTURE FINANCIAL SUPPORT

SOCIAL EMERGENCY
FUND - CULTURE

2020

2021

TOTAL

No. Of entities/projects/
people supported

Projects

900027,00€

— €

900027,00€

65 entities and singular persons

Singular

221647,69€

— €

221647,69€

259 culture workers

Collective

361420,00€

— €

361420,00€

46 cultural entities

252000,00€

2233000,00€

2485000,00€

— €

178939,31€

178939,31€

2441295,09€

2164000,00€

4605295,09€

257712,00€

120829,00€

378541,00€

4434101,78€

4696768,31€

9130870,09€

LISBON PROTECTS
SOCIAL EMERGENCY FUND
- POPULAR ASSOCIATIONS

CULTURAL AGENTS AT RISK

RENT EXEMPTIONS (APPROXIMATE VALUES)

384 companies and
self-employed entrepreneurs
33 Cultural NGO's*
Fado houses, show houses,
independent libraries,
acquisitions fund,
Summer programming

*until the 31st of july 2021
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EGEAC EXPENDITURES WITH
COPRODUCTIONS / BUYING
SHOWS / EXHIBITIONS
2010 – 2019 COMPARISON

0
2 01.13 47€

7
4.7

9
2 0.15 0 4 €

99
7.4

In the areas of theatre, performance art, dance
and music, São Luiz Teatro Municipal, Maria Matos
Teatro Municipal (up untill 2018), TBA - Teatro do
Bairro Alto and LU.CA - Teatro Luís de Camões
stand out. In the area of cinema, we should mention
Cinema São Jorge, where most film festivals take
place, many Portuguese movies premiere and there
are also frequent conferences and shows. Municipal
museums with auditoriums and external areas,
like Museu do Fado (Fado museum), Museu da
Marioneta (Puppetry museum), Castelo de São Jorge
(Lisbon’s castle), the Galerias Municipais or Palácio
Pimenta (one of Museu de Lisboa five hubs), also
contribute significantly for fueling production in
their respective areas via regular programming and
educational programmes.

Portuguese Artists in
TBA - Teatro do Bairro Alto
TBA - Teatro do Bairro Alto is Lisbon’s most
recent municipal theatre. It occupies the
refurbished and highly versatile facilities
where Teatro da Cornucópia functioned
for over forty years. TBA focuses on
experimental artistic projects, including
the discussion of neighbouring subjects.
New and well-established artists, both from
Portugal and abroad, from all disciplines
of the performing arts (theatre, dance,
music, soundscaping, performance), have
here the chance of meeting, and helping
to create, an adventurous audience.
In the last year and a half, TBA tried
to contribute, as well as it could, to
the regeneration of a sector that was
badly hit by the pandemic scare.
Concepts such as frontiers and
identities, but also the archive and the
city, have been major guidelines in the
theatre’s programming. In the performative
arts, TBA has coproduced the shows of
several artists that had their first or one
of their earliest institutional experiences
there, such as: Josefa Pereira, Filipe
Pereira, Sara Anjo and Teresa Silva, Diana
Niepce, Inês Campos and the collective
staging of A Nossa Cidade. On the other
hand, important names in Portuguese
experimentalism, like Cão Solteiro, Pedro
Penim or Mónica Calle have also been present.

In the area of music, conditions
were created for the production and live
presentation that ensure that each concert
actually becomes a show that explores the
venue’s potentialities and that unexpected
meetings may happen, like the one between
Mynda’Guevara, João Grilo and DJ Firmeza.
As for the programming of discussions and
debates, it was particularly robust during
the second mandatory confinement and in
a digital environment. The goal was to
promote free thinking about experimentalism,
afective tonalities and colonial heritage
in the context of today’s inequalities.
Bairro Alto Theatre started its activity
online before opening to the public
and continued to explore the digital
possibilities with online pieces like
Essenciais (with culture professionals and
essential workers), Recolher Obrigatório
(a night-long stream), Primeiro Rascunho
and the podcast Dito e Feito.
Reflecting on the present limitations and
on online formats, the theatre managed to
create an additional income source during
a difficult period (just like international
coproductions like The Script and TM,
in which local players participated).
www.teatrodobairroalto.pt

EGEAC’s programming for public spaces is
another relevant source of financing for contemporary
artistic creation and for the enlivening of the cultural
market. It has grown significantly in number and
type of events, as well as in geographical reach within
the city. This type of activity is promoted by the
GPEP - Gabinete de Programação em Espaço Público
(public space programming), which used to be almost
exclusively dedicated to organizing Festas de Lisboa,
still their most important event, but now has a new
mission and new means of producing or coproducing
events. With examples that range from Lisboa na Rua
to Abril em Lisboa and Natal em Lisboa, to Máscara
Ibérica festival, Lisboa Mágica, Lisboa Mistura and
Bairro Intendente em Festa, cultural activity in public
spaces now spans practically the whole year, except
for the first three months, due to weather conditions.
Programming follows thematic lines, with bigger
and better activities, in an effort to simultaneously
decentralize the city and celebrate its historical sites.
It is also worth mentioning the programming of
exhibitions across the different municipal museums,
galleries, monuments, and other services under
EGEAC or DMC, which creates opportunities for
reflection, creation and dissemination, as well as work
for the technical and creative areas linked with cultural
heritage and the visual arts. One such example is Made
in Portugal, a programme of 3-month-long exhibitions
in MUDE, which, from 2012 to 2016, presented
Portuguese products, services and brands that were
considered examples of innovation and creativity,
good design and smart marketing. The goal was to
bring the Portuguese and foreign public into contact
with Portuguese creativity and to shine some light on
exceptional initiatives. This programme hosted brands
like Burel, Nelo Kayaks, Ibermoldes, Nocas Ramos,
Topázio, and several small surfboard makers.
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Nonfinancial support, 2015-2020

Loaned spaces for cultural
purposes by kind (2020)

MA

fundamental for the facilitation of many cultural
agents’ work. This type of support mostly takes
the form of helping with publicity, printing or
loaning technical supplies, but they may also
mean exemption from fees, which is particularly
relevant in the case of movie productions and
public space permits. This kind of nonfinancial
support has grown significantly, as can be seen in
the following graphic.
One of Lisbon City Council’s most important
instruments for improving work conditions in the
cultural sector, as well as for captivating new artists,
is the loaning of facilities. The need and demand for
working and exhibition facilities largely surpasses the
existing offer but the municipality has started to bridge
that gap by addressing the most pressing cases and in the
knowledge that there’s considerable work to be done.
Necessities vary and so do the type of facilities
demanded, ranging from offices to warehouses,
rehearsal rooms and performance halls. In order to
address this demand, the municipality has focused
on renewing vacant spaces for loaning, financing
renewal works on cultural agents’ facilities and
creating new models for loaning municipal venues.
One of the earliest examples of this strategy
was the creation of Casa do Cinema (a working and
office venue), in 2013. The structures that manage
the city’s different cinema festivals were joined under
one municipal roof in Rua da Rosa. In 2020, Casa do
Cinema II (a second venue) opened in Martim Moniz.
There are many examples of city-loaned
performance art venues, like Alkantara, the
Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo,
Palácio Pancas Palha – Companhia Olga Roriz or
the GCK - Gabinete de Curiosidades Karnart (a
curiosities cabinet), however, the best example of
this type of municipal policy is the existence of 53
municipal studios for visual artists.
The municipality has also made possible renewal
and improvement works in several other cultural
venues through RAAML. One could cite, among
many others, the renewal works in Chapitô, in Teatro
Ibérico or in Alkantara.

AR

Projects that originate inside Lisbon City
Council are also important for giving visibility and
life to particular types of artistic expression.
Gau – Galeria de Arte Urbana (urban art gallery)
was created in 2009 and has contributed steadily to the
recognition of street art as a highly creative and relevant
artistic language in the context of urban culture. It has
created opportunities for a new generation of artists,
many of which from less central areas of the city. GAU
is a privileged interlocutor that is opening up the city to
new aesthetic discourses, new tones and solutions, and
to a new generation of visual artists.
Besides the strategies for supporting non-profit
cultural ventures, Lisbon City Council knows
the importance of the other part of the cultural
ecosystem, which works more like a market, and
which has also grown significantly over the last years.
One such example is the programme of artwork
acquisitions for Lisbon City Council’s contemporary
art collection. The collection began in 2016 during the
ARCOlisboa art fair and aims at consolidating the art
market, showing how valuable public investment can
be, and contributing to the recognition of the artists
that are part of the collection.
Another example is Feira Gráfica (graphic fair),
which supports and showcases the activities of small and
micro-publishers of books (artist’s books, photography
books, literature, illustration) and other formats like
magazines, cultural newspapers, serigraphs and zines.
In this context, we should also mention festivals
like MIL – Lisbon International Music Network,
dedicated to discovering and promoting current
popular music at an international level. The festival is
mostly dedicated to those in the music industry, it seeks
to showcase new tendencies and to spark the debate
about the future of the music and culture sectors.
As for film exhibition, financial support is given to
Cinema Ideal and Cinema Nimas (as it was to Cinema
Monumental until it closed) in order to maintain a diverse offer, since Portugal is one of the countries with the
lowest rates of independent cinema exhibition in Europe.
The nonfinancial type of support is also
worth mentioning, as it frequently proves

A N E VOLVIN G EC O SYSTEM

Coruchéus Municipal Complex
The Coruchéus studio complex was born out
of a pioneer decision made by Lisbon City
Council in the 1960s in order to meet the
rising demand for working studios from the
city’s visual artists. The building was
designed by the architect Fernando Peres
Guimarães so that it would hold 50 visual
arts studios and was concluded in 1970.
From November 2020 to August 2021,
the municipality celebrated the studio
complex’s 50th anniversary with a cycle
that comprised several on-site and online
initiatives (https://corucheus50anos.lisboa.
pt/). The cycle’s main goal was to tell
the Coruchéus’ story to the larger public,
the story of a one-of-a-kind complex in
the city, which encompasses, besides
the studios, Coruchéus library, Galeria
Quadrum, founded by Dulce D’Agro and now
part EGEAC gallery network, and Galerias
Municipais headquarters. The surrounding
grounds, currently managed by the local
borough council, also contribute to this
“cultural condo”’s distinctive character.
During the celebration cycle, attention
was also drawn to the stories of the more
than 120 artists that have lived and worked
in the Coruchéus over the years and to how
important that place was for their careers.
The Third Tender for the Attribution of
Studios was organized by the municipal
government in 2018 and brought new blood
to the complex, which is no longer occupied
exclusively by renowned artists but also
by a younger generation of emerging ones.
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In the domain of municipal theatres, two more
were recently loaned, after a public tender, for the
development of multidisciplinary artistic projects in
the area of performance arts for the greater public.
So, besides Cinearte/ A Barraca, Teatro Aberto/
Novo Grupo, A Comuna, Galeria da Mitra / Teatro
Meridional, Teatro Taborda / Teatro da Garagem,
now Cineteatro Capitólio (as of 2019) and Teatro
Maria Matos (as of 2020) are also managed by private
cultural agents.
Less conventional facilities, like Escola das
Gaivotas or Carpintarias de São Lázaro were also
loaned, via public tender, for the development of lesscommercial, sustainable programming projects.

In order to simplify the access to information and
the overall process of matching people and places,
the LAAR – Lisboa Acolhe Artistas em Residência
platform was created in 2020, which compiles all the
information about municipal, national and private
artistic residences, available facilities and grants in
the city.
In 2016, with the Polo Cultural Gaivotas |
Boavista and, in 2017, with the LLC - Loja Lisboa
Cultura (a shop for culture), a few old, pressing needs
of this sector were finally met.

Loja Lisboa Cultura
- shop for culture affairs
LLC - Loja Lisboa Cultura is part of the
Polo Cultural Gaivotas | Boavista and is a
centre of resources for artistic creation.
LLC opened on the 23rd of June, 2017,
to fulfill a need that was diagnosed in the
city’s cultural sector for a place where
cultural agents could go to for the legal
and processual information essential to
the management of cultural activities.
LLC helps out with tax issues,
social security, visas, intellectual
property, international mobility, permits
(within and outside the municipality)
and grants or other types of financing
(within and outside the municipality).
In order to assure that all information
given is up to date and rigorous, the
municipality signed protocols with many
different entities, such as the Treasury
(Autoridade Tributária e Aduaneira), the
Social Security (Instituto de Segurança
Social, IP), the Immigration Services
(Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), the
Authority for Cultural Activities (IGAC),
the law firm Vieira de Almeida e Associados
(for help with juridical services via a pro
bono time bank) and with the Ministério
dos Negócios Estrangeiros (Foreign Office).
The shop’s services include receiving
notice of coming cultural events, managing
requests for Social Security documents, the
Passmúsica permit, requests for support
under the RAAML, and also, in the present
stage, requests for the Social Emergency Fund
for Culture and for the Lisboa Protege Fund.
LLC’s information services reach the
public via information articles, videos,
tutorials and handbooks that can be accessed
on the shop’s website, but also via the
physical information counter, phone or email.
The shop also developed PISTA, in
collaboration with Alkantara, a programme
of modular workshops and forums for the
discussion of different issues that are
relevant to the cultural agents’ professional
development. One such issue has been the
environmental question and the necessity of
promoting sustainable artistic practices.
The LLC is also part of On the Move,
an international network of mobility
information centres, which makes it an
international Mobility Info Point.
To this day, LLC has helped out with
4901 processes, having grown exponentially
in 2018 (475%) and 2020 (116%).
https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/
diretorio-da-cidade/loja-lisboa-cultura
https://pt-pt.facebook.com/poloculturalgaivotas
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In the area of cinema, the creation, in 2012, of
Lisboa Film Commission contributed significantly to
the centralization and simplification of the process of
organizing film shoots in the city. Logistics become
more agile, response times shorter and overall access
to cinematic production easier.

Lisboa Film Comission
– national and international
productions

140

IN TER N ATIO N AL

262

Film production evolution
2017-2020

Advertising

N ATIO N AL

2017

2018

2019

2020

216

306

234

170

TV shows (educational/
cultural/entertainment)

33

48

56

30

Students

32

25

34

16

6

17

19

20

Feature films

Institutional

14

16

12

6

TV fiction (series and
television movies)

11

10

10

11

Music Videos

5

7

10

1

Short films

9

4

10

8

Soap operas

10

6

9

3

Cinematic Documentaries

10

3

7

3

0

0

1

0

346

442

402

268

Videogames

TOTAL

Eight years later, we can confirm that the number
of requests for shooting in Lisbon has grown, with
the accompanying expenditures with local teams,
accommodation and renting technical equipment.
Prior to 2012, the daily average of film shoots in
Lisbon was 2. In 2019 it was 6.
Lisboa Film Comission also gives financial
support to film productions and will offer exemption
from fees to projects whose cultural merits it
recognizes and to school productions.
The type of action we have been describing has
meant, in the past few years, the emergence of small
and medium-sized independent film companies and
production platforms, many of which dedicated to
short films and documentaries. This, in turn, means
that a new generation of production and distribution
professionals is taking form in an environment that
used to be mostly taken up by a few filmmakers and
medium to large production companies. The sector
has thus become more open, diversified and dynamic.
Lisboa Film Comission was the first of its kind
in Portugal and soon inspired the creation of similar
structures, including Portugal Film Comission, founded
in 2018. The birth of a national structure implied the
revision of Lisboa Film Comission’s purpose, which
became more focused on mediating the relations between
the municipality and the sector’s agents and on making
the process of shooting on location in Lisbon easier. In
spite of the existence of other structures, Lisboa Film
Comission is still a presence in international markets.
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Lisbon has always been a well-known destination
for the shooting of international advertising
campaigns, which brings economic benefits to the
city but also means that some types of creative
work are hired in Lisbon, which fuels the sector’s
creative activity and improves its general conditions.
Furthermore, the requests for shooting from
Portuguese cinema school students have also grown
significantly in the past few years. This means that
we are succeeding in creating a welcoming working
environment for our future filmmakers.
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UNESCO’s recognition of Fado’s value was
mainly due to its authors and performers
and their capacity for reinvention. From
Amália to Alfredo Marceneiro, from Maria
Teresa de Noronha to Fernando Maurício,
from Armandinho to Fontes Rocha, the
connection with the past has always proved
to be the engine for going forward in
constant renewal. It is to the art and
talent of the authors and performers who,
since the 19th century, have built Fado’s
history that we owe its recognition as
Intangible Cultural Heritage of Humanity.
In the 21st century, Fado has achieved an
undeniable visibility and became once again
a significant presence in Portuguese cultural
life. Its induction into the Representative
List of the Intangible Cultural Heritage of
Humanity in 2011 was a landmark that helped
in revitalizing and promoting, both locally
and internationally, this artistic genre.

4. Heritage and
Contemporaneity
Besides investing in artistic creativity, Lisbon’s
municipal cultural structures have always had as a
central goal the safeguard and promotion of the city’s
tangible and intangible cultural heritage. Through
constant dialogue between the past, present and future,
it is our aim to promote the creation and reinvention of
collective identity and to nurture feelings of belonging.
The history of Lisbon, of its citizens, its political
and social transformations, its architecture and
urban design, its artists, its distinctive features,
from its music to its sidewalks, has been told in
many ways: from guided tours to particular places
or monuments, to exhibitions, film cycles, research
projects available in different types of publications
and digital platforms, and by the gathering of
memories and oral tradition.

Fado - Intangible Cultural
Heritage of Humanity
In June of 2010, Lisbon City Council
submitted its application for Fado to join
the Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity. This
application was unanimously approved by all
political sides within Lisbon City Council,
in Lisbon’s Municipal Assembly and in the
Portuguese Parliament. It also received full
support from the President of the Republic.
The application surpassed all political
barriers in the name of safeguarding
and promoting Portuguese culture, a
common goal that was led by Lisbon City
Council through EGEAC / Museu do Fado.
The application process elicited an
immediate and active response from the Fado
artistic community, which took it as its
own project, with vigour and determination.
Other entities that were involved included
archival and museological institutions,
professional associations from within the
Fado community, managers and record labels,
researchers, collectors, universities and
other schools and also cultural associations
from all points of the country.
The Plan for the Safeguard of Fado’s
Heritage is structured along five main
programmes: a network of archives that
includes dozens of archival and museological
institutions with the same purpose of
cooperating for the preservation of Fado’s
heritage; a digital sound archive with
fado recordings dating back to the time of
gramophone records; educational programmes
for the introduction and promotion of
Fado culture at different school levels;
editorial activity that will see to the
publication of phonographic catalogues,
music and lyrics sources, critical essays
and iconographical collections, thus
making available to a wider public and to
researchers a vast archive that had been hard
to access until recently; and thematical Fado
routes or circuits which include professional
and amateur performing venues, the city’s
tangible heritage (with sung guided tours)
and also international Fado festivals.

www.museudofado.pt

Today’s cultural institutions are aware of their
political, social and educational potentialities. They
understand the new role they may play in society as
places for reflection and discussion, the creation of
communities and a new type of relationship with the
city’s different publics.
Museums and monuments under municipal
management are at the forefront of this type of work
and fall into three categories:
•

•

•

Those that are linked to particular identities,
memories or historical circumstances within
the city, like Castelo de São Jorge, Padrão dos
Descobrimentos (monument to the Discoveries),
Museu do Aljube, Museu do Fado and Museu
de Lisboa, which is soon to open its sixth hub,
dedicated to industrial heritage;
Those that are dedicated to particular forms of
expression and/or thematically cohesive and
culturally relevant collections put together by
Lisbon citizens, like Museu Bordalo Pinheiro,
MUDE and Museu da Marioneta.
Those that are dedicated to the work of relevant
Portuguese artists that had strong ties with
Lisbon, like Atelier-Museu Júlio Pomar and Casa
Fernando Pessoa.

Aljube Museum
– Resistance and Freedom
Museu do Aljube - Resistência e Liberdade
is a place for memory, where the values of
human rights and solidarity are celebrated.
The museum opened in 2015 with the main
goal of safeguarding the memory of the building
it occupies, an old political prison. Preserving
the memory of resistance to dictatorship
in the name of freedom and democracy is
fundamental to the museum, that sees this
legacy as an important contribution to the
building of a responsible type of citizenship.
Thus, Museu do Aljube is not only about the
past but is subject to becoming a democratic
icon, assuming the burden and privilege of
informing and educating about human rights, of
generating debate and inspiring new generations
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to care for and defend our civil rights and
liberties on a daily basis. Its challenge is to
think today’s need for resistance in the light
of a vast legacy from contemporary history,
with implications for all types of areas,
from gender issues, to the environment, to
land development and post-colonial matters.
Highlights of the museum’s programming
should include the exhibitions that focused
on the personal narratives of some of the
most important figures of the resistance,
like Caros Amigos – Augusto Boal – Cartas do
Exílio, Jaime Cortesão – cidadão, patriota,
resistente, 8998, Pomar. Other important
exhibitions addressed significant moments
or places in the history of repression and
resistance, like Maio de 68 – 50 Anos deois,
Tarrafal nunca mais!, Os Olhos da Memória,
by Armindo Cardoso. Finally, we should also
mention the 2021 exhibition Mulheres e
Resist|encia - Novas Cartas Portuguesas e
outras lutas, intended to reveal, after the
landmark book by Maria Isabel Barreno, Maria
Teresa Horta and Maria Velho da Costa, the
contributions to freedom of many women who
fought for their rights and for social justice
since the 1930s until the 1974 revolution.
www.museudoaljube.pt

We should also mention the plans for the coming
Museu Judaico de Lisboa- Tikvá (Lisbon’s Jewish
museum). In December 2020, Lisbon City Council
loaned a plot in the Pedrouços area to Hagadá
Association where a new museum, dedicated to
Jewish presence in the city and in the country, is
to be built. The architectural project is by Daniel
Libeskind, who has designed other jewish museums
around the world.
It is mostly through their respective
programming that municipal museums, monuments
and galleries have come to renew their discourses
and to reflect upon the city and the world, opening
up to new issues and themes, thus captivating new
audiences and finding a place in today’s society.
In Museu de Lisboa, the new long-term
exhibition, in Palácio Pimenta, opened to the public
in June of 2021 and presents a new way of recounting
the structuring moments of urban development,
territory occupation and the everyday life of the
different peoples who built the city throughout
the centuries. Soon, on the first floor of the same
building, the second part of this exhibition will
address 20th century urban evolution with the
Republic, the Estado Novo dictatorship, the 1974
Revolution and up until Expo’98.
Examples of temporary exhibitions from Museu
de Lisboa's different branches include Fragmentos
de cor – Azulejos do Museu de Lisboa, A Lisboa
que Teria Sido, dedicated to urban projects that
were never implemented, Debaixo dos nossos Pés –
Pavimentos Históricos de Lisboa and O Lugar do
Torreão, Imagem de Lisboa, about the story of the
three fortified towers that succeeded each other in
the country’s most important square.
Lisbon’s multiculturality and the diversity of
the city’s identity were addressed in exhibitions like
Maresias - Lisboa e o Tejo, 1850-2014, Varinas de
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Lisboa, Lisboa, Cidade Triste e Alegre – Arquitetura de
um Livro, Convivência(s): Lisboa Plural, on how jews,
muslims and christians shared the same territory, but
also about slavery and its consequences in the city.
Some innovative projects merged olisipography
and contemporary thought in a multidisciplinary
and experimental approach, like A Luz de Lisboa,
Vicente. o mito em Lisboa, Futuros de Lisboa and
the exhibition and book Hortas de Lisboa - da
Idade Média ao Século XXI , which was part of
the programming for Lisbon European Green
Capital 2020. All temporary exhibitions in Museu
de Lisboa have the purpose of understanding better
the different cities within the city and of better
communicating its infinite diversity.

A Luz de Lisboa - exhibition
Lisbon’s natural light is considered by
residents and tourists alike to be one of
the city’s most distinctive traits, setting
it apart from all others. The city’s light
fascinates visitors and the people who live
there and has become a sort of intangible icon.
Thus, Museu de Lisboa decided to undertake
an original research and exhibition project
about the light, with the purpose of figuring
out if Lisbon’s natural light is indeed
special or if that idea is just a local myth.
The project was guided by two external
curators, one from the area of physics (Ana
Eiró) and one from the area of cinema (Acácio
de Almeida). It also included a vast number of
advisers and collaborators from the realms of
science and the arts: Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (University of Lisbon’s
Faculty of Sciences), Museu Nacional de
História Natural e da Ciência (National Museum
of Natural History and Science), Videoteca
Municipal (municipal video library), Arquivo
Municipal de Lisboa, the tv show Imagens
de Marca, Cinemateca Portuguesa (Portuguese
Cinematheque), contemporary art historians
and curators, visual artists, writers and
poets, art galleries, among other entities.
The outcome was a multidisciplinary
exhibition in the Torreão Poente, a hub of
Museu de Lisboa, which made use of different
types of approach to the light of the city,
from the area of physics to the visual
arts, meteorology to cinema, topography
to photography, poetry to publicity. The
exhibition offered an explanation for why
Lisbon’s natural light, particularly in
downtown Lisbon, seems special to human
eyes. It has to do with the confluence of
a series of factors: the relation of solar
radiation and the prevailing winds, the
topography, the river’s proximity, but also
its visual complementarity with the colours
of the city’s pavements and façades.
A wide selection of 20th and 21st century
art, including photography, painting,
drawing, installation, literature, poetry
and cinema, and some pieces especially
created for the exhibition was juxstaposed
with the more scientific approach and
contributed to strenghtening fascination
and empathy with this luminous city that
made Fernando Assis Pacheco write “If I
were God, I’d stop the sun over Lisbon”.
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In Museu Bordalo Pinheiro, the contemporary
heirs of Bordalo’s artistic legacy showcased their
work in exhibitions like Filhos do Manguito, by the
Lisbon Studio; Suite para 13 bules e uma bailarina
– by Ana Jacinto Nunes; Arte Urbana (com humor)
– photography by Pedro Inácio; Semana Ilustrada –
Uma Espécie de Reportagem – Eduardo Salavisa and
João Catarino. Attention has also been given to social
matters and the possibility of integration through
culture. One interesting project in this domain was
an exhibition of ceramic works made by CEDEMA
(Association of the Parents and Friends of Mentally
Handicapped Adults) beneficiaries. Another one
was the Anabela Soares exhibition O dia em que
perdi o pé, a partnership with project Manicómio.
One should also refer the quality of the work being
done by the Museu Bordalo Pinheiro's educational
programme in terms of connecting with communities
that are close to the museum and pushing the message
of freedom of speech, for which Bordalo also stood.
In the Museu da Marioneta, the performance
arts are always the most important means by which
the museum’s heritage is shared and promoted. The
museum’s educational programme is family-oriented
and, in involving the whole family, thus creates a
public that knows and values the museum’s collection.
Besides all the different exhibitions that centered
around the museum’s collection and Francisco
Capelo’s collection (on deposit at the museum), with
a particular focus on African and Asian masks, we
should highlight exhibitions like A Representação
Feminina (on feminine representation), a collective
exhibition by female students of the António Arroio
Arts School, and Murro no Estômago, an interactive
exhibition based on Eça de Queirós novel Os Maias
and the Marionetas de São Lourenço e o Diabo (a
1970’s puppetry company).
MUDE - Museu do Design e da Moda has also
focused on matters of memory and identity in its
programming. The exhibition TAP Portugal: Imagem
de um Povo, in 2015, honed in on the air company’s
design from 1945 up until the present, and on how it
contributed for building an image of modernity, experience and safety at the service of Portuguese citizens
and communities throughout the world. The exhibition’s pieces helped in understanding how the company’s design helped to turn it into a national symbol
that citizens identified with and that contributed to
the country’s image abroad for the past 70 years.
A very important structure for the city’s heritage
is the Arquivo Municipal. Its mission includes
gathering, keeping and preserving the documents
that have to do with the city’s memory, and also
promoting a centralized management of all documents
issued by Lisbon City Council. Its collections include
the municipal documents archive, the historical
archive (where the oldest document, a transcript
of the charter that D. Afonso Henriques granted
the city of Lisbon, dates back to the 13th century),
the photographic archive and the municipal video
library. Besides offering access to a vast and varied
collection, the Arquivo Municipal has also invested

in the publication of thematic catalogues that are
fundamental for research being done about the city
of Lisbon. The work of the educational programme
and the publication of the series Cadernos do Arquivo
Municipal are further proof of the type of mediation
and sharing of knowledge the archive strives for.
In the past few years, the Arquivo Municipal de
Lisboa has also focused on the contemporary concept
of archive and so has developed different partnerships
with the academia and with artists, proposing a joint
reflection upon the role of the archive in today’s
city. Examples of such reflection can be found in the
Conversas Foto-fílmicas (talks regarding research
and reflection about contemporary artists in the
area of photography and film), O que é o Arquivo?
(discussion on the concept and on contemporary
archival practices in the light of the changes brought
about by the new media), Topografias Imaginárias
(cycle of film viewings with commentary, dedicated
to the city of Lisbon on film), and Festival Traça Mostra de Filmes de Arquivos Familiares (collection,
research and exhibition focused on home movies).
GEO – Gabinete de Estudos Olisiponenses (an
office dedicated to Lisbon studies) is a structure that
was founded in 1954 with the purpose of promoting
research concerning the city. Its headquarters in the
Palácio do Beau-Séjour, a 19th century palace in Estrada
de Benfica, holds one of the most complete collections
of books, maps, iconography and other documents
about Lisbon, which was mostly built by the gathering
of many important personal archives, either from wellknown olisipographers, like Augusto Vieira da Silva,
Matos Sequeira, Pastor de Macedo, or from famous
figures in the city’s history, like Duarte Pacheco.
The project Testemunhos da Escravatura –
Memória Aficana (a project on traces and testimoies of
slavery in the city’s landscape), which was part of the
programming for Passado e Presente – Lisboa, Capital
Ibero-americana de Cultura 2017 (Past and Present –
Lisbon, Ibero-american Capital of Culture 2017), was
one of the most remarkable in GEO’s recent past. In
2017, this project involved 42 private and public cultural
institutions – museums, libraries, archives and others –
and created a joint exhibition, which included a digital
platform, of more than 200 art pieces and documents
that attested to the 400 years of Portuguese slave trade.
Recently, it is also worth mentioning the work
being done in the project Escola Nómada ou a (des)
construção das evidências – atravessando identidades,
part of the DESCOLA programme, a partnership
with the school Pintor Almada Negreiros. The project
began with a creative approach to the theme of slavery
and racism, then addressed gender discrimination and
exclusion and, in the last school year, focused on the
theme of building identity.
CAL – Centro de Arqueologia de Lisboa, founded
in 2013, takes on the Municipal Government’s legal and
functional responsabilities in the domain of archeology.
An institutional agreement between the Municipal
Government and the DGPC (national Directorate for
Cultural Heritage) has made CAL the main repository
of unearthed artifacts and their respective files. It is an
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Museums and Monuments
NUMBER OF VISITORS

11

M U SEU M V ISITO RS

20

12

20

13

14

M O N U M EN TS V ISITO RS

archive of Lisbon archeology that will assure that the
memory of the place reaches new generations.
PISAL - Programa de Investigação e Salvaguarda
do Azulejo de Lisboa was approved in November
2011 and follows seven programmatic guidelines
regarding tilery in Lisbon: researching, registering,
preventing, regulating, sensitizing, educating
and promoting. Banco Municipal do Azulejo
(‘tile bank’) was created in the context of this
programme and works as a centre for the gathering
and studying of tiles that come from urban renewal
interventions, saving them for reintegration into
new or refurbished buildings, thus assuring that this
component of Lisbon’s heritage is preserved.
The Núcleo de Estudos do Património, part
of the Cultural Heritage Department, has been
responsible for extensive research work into the city’s
themes and authors, many times via collaboration
protocols established between Lisbon City Council
and Portuguese and foreign universities. Currently,
Lisbon City Council has 22 active partnerships in
the area of academic research, the result of an active
strategy of finding common interests and linking up
projects and initiatives. Lisbon City Council is also
part of Lisbon Consortium, a partnership between
the postgraduate studies programme in Cultural
Studies at the Portuguese Catholic University and
many of the city’s prestigious cultural entities: the
foundations Calouste Gulbenkian, Culturgest and
Oriente, the Cinemateca Portuguesa, the Museu
Nacional do Teatro e da Dança (theatre and dance
museum) and the Centro Nacional de Cultura
(national centre for the arts and culture).
Among other research projects, some highlights
would include Lx-Conventos, Hospital Real de
Todos-os-Santos, Olisipógrafos. Os Cronistas de
Lisboa and Lisboa Romana | Felicitas Iulia Olisipo.
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include an interpretation centre to serve
as “the door into the roman city”; the
organization of an international congress
and exhibition in Lisbon; the publication
of Olisipo’s Epigraphic Corpus, a revised
version of “Epigrafia de Olisipo”, by Augusto
Vieira da Silva, published in 1944 by Lisbon
City Council, which will encompass the
whole geographical area of the old roman
municipality of Felicitas Iulia Olisipo.
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Roman Lisbon | Felicitas
Iulia Olisipo
The Lisboa Romana | Felicitas Iulia
Olisipo project, a DMC initiative, began
in 2018 with the purpose of promoting
Lisbon’s archeological heritage, with
particular emphasis on the roman period.
The project aims at making all
information regarding that particular
period available in an integrated and
systematized manner until 2024. Using
different types of platforms, the goal is to
reach different audiences, thus reinforcing
the awareness to cultural heritage and
stimulating cultural tourism in the city.
This project has created an innovative
network of 19 municipalities, more than
30 public and private institutions,
and 6 research centres from Portuguese
universities with two main goals: sharing
the roman city via a local network centred
in Lisbon; and calling attention to the
rural territories within the city by
emphasizing the unity of the old roman
municipality of Felicitas Iulia Olisipo.
The project involves more than 280
researchers (archeologists, anthropologists,
sociologists and historians) studying
more than 400 archeological sites, in a
network of synergies based on research and
scientific knowledge, that promotes debate
about the roman period in an inclusive,
multidisciplinary manner. The project is also
liable to be extended to other networks,
at a national or even international level.
The Roman Lisbon | Felicitas Iulia
Olisipo website represents one of the
project’s first accomplishments and an
important contribution for the dissemination
of project-related information. The
promotion being carried out on social
media is an important complement to the
website. Other of the project’s flagship
initiatives include: the publication of
an 8 volume thematic collection to be
completed by 2022; bringing the public to
Lisbon’s roman cryptoporticus, which will

The Lx-Conventos project is dedicated to
studying the impact that the extinction of religious
orders had in the city of Lisbon. Religious houses
were built in Lisbon up until the late 18th century.
Most of them stood out by their architectural and
artistic relevance, their scale and their privileged
locations. These houses were, and some of them still
are, exceptional buildings, visual landmarks of the
city and centres of urban transformation.
The Hospital Real de Todos-os-Santos research
project, focused on the first public hospital founded
by the crown in Portugal, has the municipality
working with the academia for the treatment
of all the materials gathered during the last big
archeological intervention in the site of the old
hospital from 1999 to 2001. Another of its goals is
to undertake an exhaustive inventory of Hospital de
São José’s historical collection, where the Hospital
Real de Todos-os- Santos was transferred to in 1775.
This will lead to the publication of several works that
will promote, nationally and internationally, one of
Portugal’s most important hospitals, and a hospital
that was famous in its time.
Addressing the history of Lisbon also means
addressing olisipography, the discipline that studies
cultural, historical, economical and social themes
related with the city, namely with its historical and
urban development. Olisipógrafos. Os Cronistas
de Lisboa is a project that will focus on the life
and works of the most famous olisipographers
and republish some fundamental titles by Júlio de
Castilho, Gustavo Matos Sequeira and Augusto
Vieira da Silva. This project is a partnership between
Lisbon City Council and the Nova University
of Lisbon’s Art History Institute and Margarida
Magalhães Ramalho in the part that concerns the
study of José Sarmento de Matos. The project also
has the goal of building a website and publishing
e-books in order to better bring the memories of
Lisbon to the greater public.
The magazine Rossio.estudos de Lisboa is
available for free in digital format and open to the
collaboration of everyone who researches into the
city. This magazine is a privileged source of reflection
and knowledge about Lisbon and it also helps kindle
further interest in the city as a theme, promoting
research, interdisciplinarity and the preservation of
its heritage. Each issue is made up of two sections:
one which is the responsability of a guest editor and
one that uses a call-for-papers format.

In 2017, the Associação da Calçada Portuguesa
(Portuguese Cobblestone Association) was
founded. Its members include Lisbon City
Council, Porto de Mós City Council, University
of Lisbon, ASSIMAGRA (Portuguese Association
for the Marble and Granite Industries), Union
of Portuguese-Speaking Capital Cities, and the
Portuguese branch of the International Association
for the Protection of Intellectual Property. Its
mission is to protect and raise international
awareness of Portuguese cobblestone’s value as
cultural heritage and an identity-building factor
for Lisbon and the rest of the country. In 2021, the
process for Portuguese cobblestone to be inscribed
in the National Untangible Heritage Inventory was
set in motion. This step is mandatory for an eventual
application to UNESCO’s Representative List of the
Intangible Cultural Heritage of Humanity.
In 2014, on the 40th anniversary of the 25th
of April 1974 Revolution, Lisbon City Council
organized an extensive programme that included
concerts, exhibitions, festivals, conferences, debates,
the publishing of books and numerous outdoor
events. On the one hand, the festivities evoked the
memory of that day for those who lived it, on the
other, they helped explain to younger generations
what that day meant and how that revolutionary act
changed our country’s history and the lives of the
Portuguese.
Since 2014, certain municipal facilities like Casa
Fernando Pessoa, Padrão dos Descobrimentos and
Maria Matos Teatro Municipal had already been
engaged in bringing to the public debate the issue
of colonialism. The Past and Present – Lisbon,
Ibero-american Capital of Culture 2017 initiative
created the context for deeper exploration of this
subject, which was given more visibility in the
programming of museums, theatres, galleries and
other municipal institutions.
Examples of public discussion and reflection on
Portugal’s colonial past include: The Most Beautiful
Language, an 2017 exhibition by Grada Kilomba, in
Galeria da Avenida da Índia, Táwapayera, curated by
Alexandre Melo, in Atelier-Museu Júlio Pomar, also
in 2017; shows like Os Negros or O que é que o teu
pai não te contou da guerra?, by Rogério de Carvalho,
Um museu vivo de memórias pequenas e esquecidas,
by Joana Craveiro, Le Cargo, by Faustin Linykuela,
in São Luiz Teatro Municipal, Moçambique, by Mala
Voadora, and Passa-Porte, by Hotel Europa, in Maria
Matos Teatro Municipal; international conferences
like Falas das e Sobre as Américas, Desejo de Viver
em Comum, Migrações, Racismo e Cidadania, in
São Luiz Teatro Municipal, Questões Indígenas:
ecologia, terra e saberes ameríndios, in Maria Matos
Teatro Municipal, and Ditas e Desditas da Estatuária
Lisbonense, in TBA - teatro do Bairro Alto.
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Padrão dos Descobrimentos
- monument to the Discoveries
The Padrão dos Descobrimentos, originally
created by the architect José Cottinelli
Telmo and the sculptor Leopoldo de Almeida,
was erected for the first time in 1940, in
the context and for the duration of the
Exposição do Mundo Português. In 1960, for
the celebrations on the 500 years of Infante
D. Henrique’s death, the monument was rebuilt, in concrete and Leiria limestone,
the sculptures in Sintra limestone.
Today, the Monument to the Discoveries’
mission includes not only the maintenance,
management and promotion of the monument
itself and of the compass rose, but
also promoting an active debate on
the monument’s theme as testimony and
symbolic memory of Portugal’s history
of expansion and its implications on
the country’s cultural identity.
The Padrão dos Descobrimentos is
one of Lisbon’s most visited monuments
and offers access to information and
different types of visiting experiences.
The monument’s programming is markedly
focused on reflection and thought, via
exhibitions and public discussions, as
it is felt that the monument is the
appropriate venue for the debate of the
ideas it evokes. This type of debate made
a late appearance in Portugal’s cultural
panorama but has been growing significantly
in recent years and the Monument to the
Discoveries has nurtured several artistic
and academic projects in order to foster it.
We should highlight the Retornar
exhibition that was accompanied by
performances, discussions, lectures,
readings and live testimonies about the
coming back of Portuguese and African
citizens during the 1970s decolonization
process. Also worth mentioning are Al
Final del Paraíso, Racismo e Cidadania and
Atlântico Vermelho, all part of Past and
Present – Lisbon, Ibero-american Capital of
Culture 2017, and, in 2018, Contar Áfricas!.
Visões do Império (Visions of Empire)
is the most recent exhibition in the
line we’ve been describing, namely, about
the use of photography and photographic
memory from the time of the empire. The
homonymous documentary, which preceded the
exhibition, warns about the precariousness
of archives as the keepers of memories.
www.padraodosdescobrimentos.pt

The municipality has also financed several
independent projects that focus on Portugal’s
colonial heritage. One such project is BUALA,
an online platform dedicated to post-colonial
thought and discussion in the domains of history,
the social sciences in general, literature, cinema,
art and journalism. Another example is the
Lisboa Criola project, which centres around
the concept of “criolidade” (miscigenation)
as a process that mixes cultures, and on
promoting a better society through diversity.
Lisbon’s Municipal Government has been
particularly sensitive to the need of preserving
different heritages and collections that come from
different sources. Be it from acquisitions, donations
or temporary loans, all collections in the hands of
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Lisbon City Council have eventually meant the
creation of new venues, like MUDE - Museu do
Design e da Moda, which holds the Francisco Capelo
collection and has grown with other collections,
donations and acquisitions in the meantime; Pavilhão
Azul, which will soon host Julião Sarmento’s art
collection; CEHL – Centro de Estudos da História
da Leitura (a research center for the History of
reading) which will house Alberto Manguel’s
personal library, donated to Lisbon City Council in
2020. In other cases, collections bought or received
will serve to improve existing venues and services:
Palácio Galveias library will have Herberto Helder’s
personal library and Benfica library will have
António Lobo Antunes’ collection, including his
personal library, manuscripts and other documents.
The aforementioned programme of artwork
acquisitions for the Lisbon City Council collection
is, BAC - Banco de Arte Contemporânea, also
a way for the municipal government to show its
commitment to the artists. It ensures their right to be
remembered and represented through their artwork,
while at the same time contributing for a better
understanding of contemporary art’s aesthetical
options. The collection comprises about 100 works
from different artists and has been exhibited in
several of the municipality’s cultural venues, like the
Galeria do Torreão Poente da Cordoaria Nacional.
The BAC - Banco de Arte Contemporânea is
a municipal project dedicated to the preservation
and study of documental collections of Portuguese
artists that have been active since the 1960s. It is
coordinated by EGEAC and Atelier-Museu Júlio
Pomar and is instrumental in the preservation of
artistic memory.
Lisbon’s memories and identity are everywhere
and so we cannot fail to mention the Lojas com
História programme (a programme to distinguish
historical shops), started in 2015 by Lisbon City
Council, in a joint effort between the councils
for culture, economy and urbanism. It is a
pioneer initiative in the country and is meant to
help preserve Lisbon’s traditional commerce,
which is essential to the city’s authenticity.
One of the programme’s latest projects was
Coleção Primavera-Verão, during April and May
of 2021, where 10 artists were invited to dress the
windows of some of the downtown and Chiado
areas oldest and most emblematic shops, mixing
contemporary art with the city’s memory and
identity. From painting to sculpture to other
techniques, every intervention was thought out in
close collaboration with the shop owners, making for
another successful chapter in the history of the Lojas
com História programme.
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Lojas com História
- historical shops programme
The Lojas com História programme was
the first of its kind in Portugal. Its
guidelines were approved in February
of 2015 as a response to the need of
preserving Lisbon’s history and identity.
The programme’s priority is to promote
traditional and historic commerce. It hopes to
safeguard commercial establishments and their
material and cultural heritage, while at the same
time rekindling and promoting the commercial
activity that is essential for their survival.
The programme is based on the Loja com
História label. For a commercial establishment
to deserve this designation it must be evaluated
according to certain criteria, for example:
its commercial activity, its longevity as a
business, the preservation of its architectural
heritage or other kinds of cultural heritage.
In 2016, the first 63 shops were
distinguished with the Loja com História
label. A further 19 followed in February
of 2017. In May of 2017, the programme
opened itself up to applications. To this
date, more than 300 applications were
received and 81 of them were approved. As
of 2021, Lisbon has 147 historical shops.
Beyond the distinction, the programme
also includes a monetary fund for helping
the stores, which has financed several
since 2018, having distributed a sum
total of approximately 450.000€.
The programme itself was distinguished
by the European Commission with
its URBACT Good Practice Label and
the programme’s website received
the SAPO Digital Media Prize.
www.lojascomhistoria.pt

Finally, first person testimonies and oral history
should also be mentioned as important agents of
individual and collective memory. While these are
often used as the basis for publications, exhibitions,
documentaries and websites, they shouldn’t be
overlooked as promoters of socialization, of
communal sharing and sense of belonging. Many
projects have focused on this unmediated, faceto-face approach as a way of bringing Lisboners
closer together. Examples include the Varinas de
Lisboa - Memórias da Cidade exhibition, Vidas e
Memórias de Bairro, a proximity project developed
by Lisbon’s libraries, Praça Rossio de Palma, the
creation of Centro Interpretativo de Marvila e Beato,
the guidebook Memórias da Cidade: Os galegos
de Lisboa, Reciclar memórias, Encadernadores de
Lisboa, Biografia dos Artistas - Ateliês Municipais
dos Coruchéus or the De Viva Voz podcast, and
others that also include a strong oral component, like
Historical Shops, TRAÇA, Arqueologia no Bairro,
and MURO - Festival de Arte Urbana or Arquivos de
Comunidade.

Rossio de Palma – what would
we like to do with our square?
Rossio de Palma – what would we like to do
with our square? is a community proximity
project that is part of the Agenda 21 for
Culture Pilot-City programme and which seeks
to bring culture to the public space.
The main goal was to add a cultural
aspect to the ongoing urban renewal
project Uma Praça em Cada Bairro (a square
in each neighbourhood) and the chosen
square was the Rossio de Palma, in the
borough of São Domingos de Benfica.
This project started from the premise
that culture is a part of all of life’s
dynamics and that city planning policies
matter for the territory’s and the people’s
identities. A multidisciplinary team
planned out the project and saw it through
from 2018 to 2021. The team met several
times with the area’s residents in order to
register the place’s needs and fragilities,
and personal and collective expectations
- a path that was guided by the question
“what would we like to do with our square?”
Research into the area’s history
was also conducted and shared with the
residents. Oral testimonies became an
important source of information and were
used to build a historical narrative
based on the residents’ memories. Some
testimonies and autobiographical accounts
were filmed and about 200 of residents’
personal photographs were collected.
The Warehouse Collective and
Camilla Watson were chosen for bringing
their artistic vision to the renewed
square. They based their interventions
on the residents’ photographs.
In March of 2019, the Warehouse
Collective officially presented the Palma
Portal, an arch made of 150 wooden stools,
that was built over the course of several
weeks with the help of many residents.
On the seats of the stools, facing down
towards the inside of the arch, were
printed some of the residents’ photographs,
which allows the community to look at
the art piece and identify friends and
family, recall certain facts or moments.
Camilla Watson decided to place the
residents’ collective memory at their feet,
having engraved dozens of the residents’
photographs into stones that were inlaid
in the cobblestone pavement, forming a
path through the place’s memories.
Besides the two installations, every
month there were cultural activities in
the Rossio de Palma square, involving
residents and former residents.
The Videoteca Municipal produced a
30 minute documentary based on all the
information gathered through historical
research, visual documents, and the
testimonies of residents and former
residents. It also includes never
before seen images from the national
television archive. The documentary’s
premiere is still to be scheduled.
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In 2017, the government created the designation
Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou
Social Local (for entities of local historical, cultural
or social relevance), which is meant to distinguish
entities that are relevant to the life of the city
for any of the designated reasons. The Cultural
Heritage department recognizes the collectivities
or associations that, whether in the area of culture,
sports or recreation, set themselves apart in the
accomplishment of their cultural, historical or
social missions. Since the start of the programme,
ten entities have been distinguished (Academia
de Amadores de Música, Ateneu Comercial de
Lisboa, Círculo Eça de Queiroz, Grémio Literário,
Sociedade de Geografia, Clube Filatélico de Portugal,
Casa de Lafões, Academia Musical 1º Junho de 1893,
Academia Recreio Artístico and Grupo Dramático
Escolar Os Combatentes).
In 2020, a municipal programme titled Memórias
de Lisboa (memories of Lisbon) was inaugurated to
combine all these memory-related projects, supplying
them with the necessary tools and resources while
respecting their specificities. The programme focuses
on the study and dissemination of the city’s memory
and identity, finding new sources for historical
research and strengthening local cultural identity
and feelings of belonging. It is carried out in constant
dialogue with the Memória para Todos (memory for
everyone) programme in Nova University of Lisbon’s
School of Social Sciences and Humanities.

Centro Interpretativo
de Marvila e Beato
The Centro Interpretativo de Marvila e Beato
(an interpretation centre) was created in the
Marvila library with the purpose of making
information about the area’s tangible and
intangible cultural heritage accessible to
everyone in a welcoming, ludic and innovative
way. Since its inception, this centre followed
a participative approach which invited the
local community to take an active role in
the decisions that would affect them.
A group of residents and local entities
was invited to form part of an organizing
committee (with about 15 permanent members)
that met fortnightly for a year. From this
committee, different workgroups issued
(made up of municipal technicians and
residents) that identified relevant local
heritage, gathered information about it
and identified the people that should
be interviewed regarding that heritage,
people that knew the area and its changes.
The basic tool for this type of work was
the Participative Inventory, which leaves
room for the residents to identify the
elements that are relevant for their local
identity or local cultural heritage.
With the support of the Videoteca
Municipal, 38 people were interviewed at
length. These interviews were then used
to make 220 short videos about particular
elements of the area’s heritage.
The interpretation centre has detailed
information about 140 items of cultural
heritage, whether tangible, intangible, existing
or lost, in the form of textual descriptions in
Portuguese and English, old and new pictures
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and the aforementioned 220 video testimonies.
Soon all this content will be available online,
so that it may be reached by more people.
This project was made possible by
Lisbon City Council’s participation in the
European Commission’s ROCK project (20172020), in the context of the Horizon 2020
programme, which sought to promote the
preservation and dissemination of tangible
and intangible cultural heritage through
innovative and participative approaches.
https://lisboa.rockproject.eu/
categoria/centro-interpretativo
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5. The Public and
Access to Culture
Culture links people together, it is a way of
expressing our human diversity, through which
we also construct ideas, values, meaning and
communities. In a country, or in a city, where many
still see culture as something foreign, inaccessible
and incomprehensible, we’ve always thought it of
the utmost importance to bring the arts closer to the
people, and the people closer to the arts and to each
other. It is through this close contact that we will be
able to build more cohesive and inclusive societies
in order to face the challenges the present holds
for us, like globalization, migrations, pandemic
phenomenons and unbridled digitalization.
During our tenure, we made an effort to
facilitate this all-important proximity, to at once
create and captivate different publics or audiences.
This effort for proximity included such measures as
installing cultural facilities and services throughout
the whole city, programming for public spaces,
using participative models of cultural creation and
programming, mobilizing minorities, strengthening
the connection between art and education,
eliminating physical, intellectual and social
obstacles to the access to culture, disseminating and
promoting cultural events in general, with a much
more extensive use of digital media.

ACCESS, Culture for all citizens

tries. As capital cities, they drive national economies, contribute to the creation of
sociocultural identities and also, being the
respective countries’ most populous cities,
they assume leading roles in national and international urban networks. This means that, in
spite of the differences between these cities,
they belong in the same network and are faced
by the same responsabilities and challenges.
The ACCESS network is part of the URBACT
European programme and should present the
results of its pilot projects in May of 2022.
In Lisbon, ACCESS intervention is mainly
focused in the borough of Santa Clara.
www.urbact-access.eu

Rede de Bibliotecas Municipais is a good case study
of the overall strategy for improving access to culture
in the city. The 18 municipal libraries that make up
the network (7 of which co-managed by local borough
councils and one mobile library) cover the city’s
territory and form the city’s most democratic cultural
entity. These libraries function as a coordinated,
decentralized network, which focuses on building close
relations with local communities, with programmes to
promote reading, diversity and inclusion, to develop
artistic sensibility and digital literacy (including via
gamification, the process of adding gamelike elements,
namely of videogames, to other activities) and to
preserve memory and intangible heritage.
Everyone, regardless of their language, social
origin, age, gender, ethnical origin, religion,
education, sexual orientation or special needs of any
kind, can find their place in these free, open to the
community facilities. These libraries are centres for
the promotion of good citizenship and very important
for the development of their respective areas.

The ACCESS network was created with the goal
of effecting real change in the design of
cultural policies in order to assure that all
citizens can indeed have access to culture.
It comprises eight European capitals –
Amsterdam, Dublin, Lisbon, London, Riga, Sofia,
Tallinn and Vilnius – that will cooperate
in creating inclusive cultural policies.
The city’s own diversity of social,
economical and ethnical origins, just like
different religions and ways of living, can
be seen as a fertile ground for innovation.
However, it is important to note that
there are growing social, economical and
geographical inequalities. Isolation and
political polarization, often caused by lack
of understanding between different groups,
are two of the main social problems.
The ACCESS network believes that culture
can be useful in facing this complex state
of affairs. It can be used to provide a look
into the other’s way of living and so to
foster understanding and to contribute to
a positive outlook into human diversity.
One of the network’s first goals is to
better understand the communities, so that
the inclusive policies created will work
effectively in all the cities. These policies
will be organized around three main stages:
gathering of information, dissemination
of cultural activity throughout the city’s
territory and increasing public participation.
The eight cities involved all have different
dimensions, visions, histories and political
structures. However, they all share one common
characteristic within their respective coun-
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Rede de Bibliotecas
Municipais - municipal
libraries in Lisbon
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Jardim da Estrela
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Santo
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6
Campo de
Ourique

São Vicente

3

Ajuda

14 Biblioteca São Lázaro
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1

Belém

2

17

16 Hemeroteca
17 Biblioteca do Quiosque
Jardim da Estrela
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Biblioteca Humana
- human library
The Biblioteca Humana (human library)
is a social strategy for promoting
dialogue, the respect for human
rights, and for fighting prejudice.
This model has existed for more than 18
years in about seventy different countries
and was recognized by the European Council
in 2003 for its innovative approach. It is
based on a cooperative learning process
that effects social change and improves
the quality of life of those involved.
In a human library, people become “books”
that can be “loaned” for a conversation.
In this sense, the “books” interact with
those who read them in a mutual learning
process. The protagonists are human books
that share their stories of prejudice and
discrimination, with the clear intention
of redefining interpersonal relations and
of fighting discriminatory behaviour.
In the Marvila library, the
project included 12 human books,
titled: Gipsy, Unemployed, Homosexual,
Obese, Handicapped, Rapper, Refugee,
Tattooed Person, Transsexual, Bullying
Victim, Racism Victim, Writer.
The Human library further contributes to
the image of the public library as a community
space, where sometimes unexpected dialogues
may be established, and people may come to
know others and understand their stories.
The Marvila library won the 2018
Social Accessibility Prize from the
association Acesso Cultura with
the Biblioteca Humana project.
https://blx.cm-lisboa.pt/bib-humana
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Biblioteca Itinerante

In the context of the decentralization of cultural
activity, DMC developed several projects that should
be mentioned: Sons pela Cidade (a programme
of concerts) was dedicated to chamber music and
developed in a partnership with Lisbon Metropolitan
Orchestra; Lisboa a Sorrir, a project by comedian
Herman José that circulated through 8 of the city’s
boroughs for two years; Mais Cultura, which
organized close to 80 events, including shows and
workshops, in 13 of Lisbon’s boroughs.
There’s also Gaivotas em Marvila, a project that
feeds off of the Polo Cultural Gaivotas | Boavista
dynamics and brings to Marvila the artists that used
the hub’s rehearsal rooms in their creation process.
This type of interconnection between Lisbon’s
different communities and their respective cultural
lives is also the goal of the Lugar de Cultura project,
which was born of the proposals for creating
cultural proximity centres in the Cultural Strategies
for Lisbon of 2009 and 2017. These are meant to
complement the library network by creating a finer
web of diversified, public, private and/or associative
spaces that will involve local communities in
artistic and cultural practices and open up horizons
and opportunities.
The opening of these spaces in 2020 was postponed
because of the Covid-19 confinement measures. The
first of these cultural proximity centres are Quinta
Alegre, in the borough of Santa Clara, and Livraria
Barata, in the borough of Areeiro, opened in the
summer of 2021.
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The openness to the community and to
contemporary themes is not exclusive to this
type of smaller facility. On the contrary, this posture
is embraced by all of the municipality’s
cultural venues.
The Bibliogamers project in Marvila library
is another example of how to bring the younger
public to the libraries. It challenges participants
to understand how a videogame is developed
and how it can serve to approach some of today’s
relevant matters. Through the technical and
artistic aspects of a videogame (from its design, to
programming and creative writing), participants
are encouraged to develop a videogame and to use
it not just as entertainment, but also as a tool for
knowledge, all the while developing team work,
writing and creative skills. In 2019, the videogames
created had as their subject Marvila’s tangible and
intangible heritage.
In 2013, Maria Antónia Palla, Ana Sara Brito,
Anne Cova, Manuela Tavares and Teresa Sales
donated to Rede de Bibliotecas Municipais a
collection of monographs, essays, biographies
and works of fiction that originated a specialized
archive in Belém library, which was named the Ana
de Castro Osório collection after the renowned
educator and feminist. The collection comprises
works written by women and men who stand up
for gender equality and for equal opportunities,
shedding light on the history of Women’s Rights in
Portugal and throughout the world.
Gender issues have been the subject of
many initiatives held by different municipal
venues, in different artistic disciplines and for
different publics. Examples include Gender
Trouble – performance, in Maria Matos Teatro
Municipal, 2015; the conference cycle Fotografias
no Feminino, hosted by the Arquivo Municipal;
the Olhares do Mediterrâneo (a festival focusing
on films made by women), in Cinema São Jorge,
the children’s play É pró menino e prá menina in
São Luiz Teatro Municipal, Solo, The Erotic of
Explicitness and It´s True, It´s True, It´s True in
TBA - Teatro do Bairro Alto or the exhibition
Mulheres e Resistência - Novas Cartas Portuguesas
e outras lutas, in Museu do Aljube.
Issues related to environmental consciousness
and the climate agenda are also becoming more and
more a part of municipal programming.
Examples include the Questões Indígenas cycle
in Maria Matos Teatro Municipal or the exhibition
Sementes.Valor Capital organized by MUDE.
Questões Indígenas invited the public to empathize
with South American indigenous peoples, shedding
light on their cultures and political struggles.
Indigenous ethics and aesthetics were discussed, the
idea of Earth as a sentient being, and ways of living
together. Sementes. Valor Capital brought to the
old 3552 safes of the Banco Nacional Ultramarino,
which kept money and wealth for over 50 years,
500 varieties of seeds that are planted in Portugal,
creating a unique opportunity for understanding

the design that Nature has left us. In a time when
talk of seed banks, biological farming and urban
agriculture is becoming ever more common,
this exhibition contributed to draw the public’s
attention towards biodiversity.
We should also mention the recent
programming in the context of Lisbon European
Green Capital 2020, such as the Lisboa Soa festival
in Lisbon’s Estufa Fria and the Hortas de Lisboa.
Da Idade Média ao século XXI exhibition in
Museu de Lisboa.

Hortas de Lisboa.
Da Idade Média ao
século XXI - exhibition
The project for this exhibition began
with a 3-year-long ethnographical
research into the market gardeners of
Lisbon, which evolved into a reflection
about the city’s sustainability,
sovereignty and food safety.
The exhibition invites new, historical
and contemporary ways of looking at
Lisbon’s vegetable gardens, which have been
part of the city’s landscape throughout
the ages, approaching this urban practice
under the light of anthropology, history,
archeology, agronomy and ecology.
The market gardeners of today and of
Lisbon’s past become the protagonists
of a narrative that tells of the
evolution of the city’s territory, namely
of its fields where vegetables and
other plants were grown for feeding,
medicinal and recreational purposes.
This project was made possible by
the collaboration of the Lisbon City
Council’s Environment and Green Structure
Council, namely with the workgroup for
the Promotion of Urban Agriculture in
the City of Lisbon, which manages the
city’s 21 horticultural parks, as well
as with its partner, the association
Colher para Semear. Also important were
the partnerships with the Faculty of
Sciences of the University of Lisbon, with
CE3C – Centre for Ecology, Evolution and
Environmental Changes, 2Adapt, University
of Lisbon’s School of Agriculture, ISCTE/
Dinamia, FCSH/Nova, Cgarden, and the
architecture studios Norigem and Parto.
During the whole process that led
up to the exhibition, 12 of Lisbon’s
market gardeners were constantly
involved in discussing and validating
possible exhibit contents.
Today’s vegetable gardens make up
a varied group: some are organized and
some disorganized, some individual and
some collective or family entreprises,
but they all imply affective relations
with nature and with food.
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Along the same lines, in the past few years there
have been interesting projects that have managed to
involve non-professional members of the community
in artistic creation or programming. Two such
examples are Os Visionários and Meio no Meio, two
projects hosted by the Marvila library.
The Os Visionários project gives a group of
people the chance to watch different shows and
artistic creations, assess them and choose which they
would like to bring over for public presentation in
their community. It involves the citizens in cultural
life, making it part of their daily life and fostering an
active participation in the artworld by people who
don’t work in the business.

literature, palaces and seminars, public gardens and
squares and many others. In 2019 alone, there were
279 guided tours, 269 circuits, which involved more
than 8200 people.
This effort for improving municipal educational
services also resulted in the birth of the monthly
newsletter Educação e Cultura, put together by
the DMC and EGEAC educational services. This
publication is addressed to all cultural mediation
professionals in the country, who now have a source
of information and accounts of successful examples
in their particular area of intervention, where culture
and education meet.

Educational Programs:
Number of participants

227 413

219 220

Meio no Meio

41 066

261 522

233 762

183 264

203 374

203 986
67 600

In this context, we should highlight other
flagship initiatives, like festival TODOS –
Caminhada de Culturas. TODOS began in 2009
and has had 12 editions in the areas of Martim
Moniz, Intendente, Poço dos Negros, Colina de
Sant’Ana and S. Vicente. It has now moved to the
borough of Santa Clara, where it will face new
challenges and offer new experiences. TODOS
festival, promoted by Academia de Produtores
Culturais and Lisbon City Council, was a pioneer
project for the integration into the city’s cultural
life of “new Lisboners”, born and bred ones,
recently arrived ones, from all parts of the world.
Lisboa Mistura festival is another intercultural
initiative dedicated to the new cultural languages
and tendencies being born in Lisbon’s urban spaces.
The presentation of OPA – Oficina Portátil de Artes
is one of the most relevant moments in the festival’s
programme: a project focused on hip-hop which
connects artistic creation, contemporaneity, memory
and identity by allowing hundreds of young people
from Lisbon’s Metropolitan Area to receive formal
musical education and to play some of the city’s most
important stages.
Iminente festival has the goal of merging new
music and new art in an intense collective experience.
It came to Lisbon in 2018 and two years later
inaugurated new spaces for dialogue, creation and
self-expression. Before the festival itself, in four of
the city’s neighbourhoods, different visual artists
held workshops for local young residents and
together painted murals for their communities. In
2021, the communal aspect of the festival intensified,
with more artistic disciplines and more inclusive
workshops across the city’s neighbourhoods.
The connection between art and education has
also been considered as fundamental in this effort for
fomenting sensibility to the arts.
The educational programmes of different
municipal venues have intensified their activity.
In the past years, important work was done in the
structuring and improving of cultural offer as well
as in reaching a wider age group span. The basic
idea is that cultural facilities are places of learning
for all ages and that cultural mediation will help in
stimulating everyone’s curiosity and give them tools
for understanding new enigmas and making new
connections.
The intervention of educational programmes
has gained relevance in municipal programming.
Examples include the integration of a course on
Fernando Pessoa in Campo de Ourique’s Senior
University in collaboration with Casa Fernando
Pessoa, the Visitas Conversadas, in Padrão dos
Descobrimentos, where guest specialists hold
conversations on the theme of each exhibition, and
Museu do Fado’s Visitas Cantadas, where the visitor
gets to follow the usual circuit within the museum
but also to experience a live fado show.
We should also mention the guided tours and
city circuits that include more than 95 suggestions
of cultural experiences, ranging from painting to

67 600

Another project where culture meets the
environment is the construction of the new
municipal library in Jardim da Estrela, a library
that will specialize in environmental sustainability.
Besides the collection dedicated to biodiversity and
the environment, the library’s main contribution
will be that of organizing intergenerational
learning initiatives that will promote environmental
consciousness. The library will also offer access
to less traditional resources, like an ant farm, a
herbarium, gardening tools and a seed bank.
It is also worth mentioning the partnership
established with Sobressalto programme,
promoted by Associação Gerador and Associação
Zero, of which the municipality of Lisbon is
the first partner. Sobressalto aims at involving
the country’s artists, entities and cultural
venues in a joint effort to make sustainability
a top priority and to further culture’s role in
promoting environmental consciousness.
Cultural programming in public spaces, which
is free and immediately closer to the general public,
has been another way in which the municipality
has tried to bring the citizens and the arts closer
together. This means shows, exhibitions, cinema
and other events in open spaces like gardens, city
squares, cloisters, or simply buildings’ façades, as
in the case of urban art, and also shows in churches
or other less-conventional places. EGEAC’s public
space programming includes different projects
in different parts of the city and is a tool for the
democratization of culture as well as an incentive
to tourism and to the city’s economy and a way of
captivating audiences in more complex territories.
Festas de Lisboa, in June, Lisboa na Rua, in
August and September, and Natal em Lisboa, in
several of the city’s churches, are all EGEACpromoted examples of public space programming.
In 2019, Lisbon’s public space events had more than
1.5 million spectators.
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One of the most relevant efforts undertaken by
the municipality’s educational programmes was the
creation of DESCOLA project, in 2018.

DESCOLA
DESCOLA project takes into account the
needs of the 21st century student and,
through constant dialogue with the schools,
seeks to respond to the contemporary
challenges faced by culture and education.
DESCOLA involves about forty municipal
cultural agents, from museums to theatres,
archives and libraries. The project
uses Lisbon’s cultural and artistic
heritage as a research field and as a
way of encouraging creativity, fitting
it into each school level’s curriculum,
from preschool to highschool.
The programme has a city-wide scope
and is fundamental for the creation of
cultural habits since childhood, for
the development and consolidation of
cultural rights and for turning schools
into open, active learning communities.
DESCOLA also organizes workshops
for empowering teachers and furnishing
them with further tools that will
prove useful in the classroom.
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Meio no Meio is an Artemrede project,
supported by Calouste Gulbenkian Foundation’s
PARTIS programme. It consists of a threeyear-long social inclusion through the
arts project, with art direction by the
choreographer Victor Hugo Pontes, and
including such partners as Nome Próprio,
RUMO Social Cooperative (social support),
CIES-IUL | Centre for Research and Studies
in Sociology of the University Institute of
Lisbon (impact study) and the municipalities
of Almada, Barreiro, Moita and Lisbon.
Meio no Meio works with young people
between the ages of 16 and 25 and middleaged people over 45 from four distinct
areas: Trafaria’s 2º Torrão neighbourhood,
in Almada, the old part of Barreiro, Vale da
Amoreira, in Moita, and Marvila, in Lisbon.
In 2019 and 2020, participants had access
to workshops in five different artistic
disciplines (theatre, cinema, visual arts,
hip-hop music and dance), which were managed
by artists that came from the same areas as
the attendees and by the artistic director.
The artist-teachers were Catarina Pé-Curto
(visual arts, Almada), Carina Silva (theatre,
Barreiro), Mário Ventura (cinema, Moita),
Nuno Varela (hip-hop music, Lisbon) and
Victor Hugo Pontes (dance – the discipline
around which the whole project revolves).
The artistic residence for creating
the Meio no Meio multidisciplinary show
was held in Vale da Amoreira Centre for
Artistic Experimentation. This show is
the result of three years’ work and will
be presented to the public in the four
participating municipalities. It will also
be co-produced by São Luiz Teatro Municipal.
All the workshops, as well as the
creation process, have been filmed and will
be the subject of a full-length documentary.

Likewise, the two EGEAC projects, Concurso
Sardinhas Festas de Lisboa and Tronos de Santo
António, call for Lisboners and Lisbon lovers in general
to creatively reinvent some of the city’s thousand-yearold traditions. The first of these is an online contest
that aims at getting the city’s inhabitants to participate
in designing the communication campaign for Festas
de Lisboa. This contest is more than ten years old and
is a good example of creative diversity and sociological
interest, as the decorated sardines address some of
the city’s trademark subjects, like Saint Anthony or
Fernando Pessoa, but also contemporary problems like
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the financial crisis or Covid-19.
The Tronos de Santo António project is a collective
street exhibition hosted by Museu de Lisboa | Santo
António. It consists of an invitation for Lisboners
to build and decorate thrones for Saint Anthony,
reinventing an old tradition with new materials and
creativity. In the past two years the contest was held
digitally.
In 2021, Lisbon is the European Capital of
Sport. In this context, GAU – Urban Art Gallery
is developing a project that links the arts and sports
sectors by putting empty spaces to use and renewing
sports grounds.
Urban art, as a cultural and artistic form of
expression, and free, public sports grounds both
represent identity-forming sites, by strengthening
the community’s connection with the public space.
The idea is to promote equal access to both artistic
and sports practices, reaffirming everybody’s rights,
making them more democratic.
So far, the open sports facilities that have had an
urban art renewal include the basketball courts in
Campo de Santana, Arroios (by AKA Corleone),
3x3 Chicago basketball court in Chelas (by the
Halfstudio collective), Kobe basketball court in
Calçada de Carriche, Lumiar (by Bray), Street Art
Park Skatepark in Lumiar, the Calhariz playground,
Benfica (by Edis and Paris) and the mini-basketball
court of the Parque Urbano do Vale da Ameixoeira
(by Los Pepes).
GAU has made Lisbon into an open air gallery,
refurbishing public space and working with local
communities.
Improving Lisbon’s cultural venues’ accessibility
is another fundamental step towards a more inclusive
society, increased respect for diversity and a fuller
sense of citizenship.
Accessibility to culture, nowadays, is to be
understood in its broad sense of physical, social and
intellectual participation. Municipal facilities have
steadily worked towards making accessibility and
inclusion part of their daily agenda. This means that
inclusion is part of the different facilities’ dynamics,
part of what they present to the public, but also part
of what their teams are trained to learn.
In 2007, São Luiz Teatro Municipal became
the first Portuguese cultural venue to hold
regular shows with sign language interpretation.
Gradually, it has also come to make its spaces
more easy to access physically and its institutional
communication more inclusive. Even ticket
selling systems have become more inclusive, by
the creation of policies that take into account
the costs associated with disability and by the
creation of the suspended ticket, which, under a
fixed rate, allows for the purchase of a ticket that
is suspended and then given to associations that
have partnerships with São Luiz Teatro Municipal.
In 2021, São Luiz Teatro Municipal received
the Prémio Acesso Cultura – Acesso Integrado
(Cultural Accessibility Prize for Integrated Access
– physical, social and cultural) ex aequo with Casa
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Fernando Pessoa.

Casa Fernando Pessoa
Casa Fernando Pessoa was founded in 1993 and
underwent deep remodeling in 2020, involving
not only part of the building’s architecture
but also changes to its museology. It now
holds an exhibition about the poet’s life
and work spread throughout three floors and
a library that specializes on world poetry.
The renewal was meant to improve the
visitors’ experiences, from students to
tourists, neighbours and library users.
Some accessibility-related improvements
include: easier physical access to the house’s
public spaces for those with reduced mobility;
Braille captions and tactile reproductions
in the exhibition; tactile paving in public
areas; guided tours with audio description;
guided tours with Portuguese sign language
interpretation; videos with subtitles
and sign language interpretation, which
are also used for online programming.
Informational texts on the walls, captions
and inscriptions are also written in a
clear and accessible language, the result
of having consulted with several people with
different degrees of knowledge about Fernando
Pessoa, poetry and literature in general.
During the mandatory confinement periods,
the Casa Fernando Pessoa project that had
the greatest impact was Leituras ao Ouvido,
which consisted of calling people (who had
previously signed up) on the telephone
and reading them a poem or a short prose
passage. This project allowed for a certain
kind of contact to be kept with people in
isolation, people who don’t have easy access
to the internet or people who find it hard,
or simply don’t like, to communicate via a
screen. As of April 2021, more than 3.500
calls were made to all parts of the country
in the context of Earpiece Readings.
Social media was also a way to keep
some kind of contact with the public. With
#ligadospelapoesia (connected by poetry) a
poem-sharing network was created and, with
#marginar, an invitation was made to people
who scribble on books, like Fernando Pessoa
did, to share photos of pages with their notes.
For these efforts, Casa Fernando
Pessoa received the Prémio Acesso
Cultura – Acesso Integrado (Cultural
Accessibility Prize for Integrated
Access – physical, social and cultural),ex
aequo with São Luiz Teatro Municipal.
www.casafernandopessoa.pt

Another recent measure for facilitating access
to culture in Lisbon was the creation of special
corridors for people with physical disabilities
in Castelo de São Jorge. Moreover, through the
Culture for All project, cofinanced by the European
Social Fund, similar accessibility improvements
will be undertaken in 38 other municipal
facilities. Other like-minded measures include the
reorganization of price lists and timetables and a
general effort for using clear, accessible language in
all institutional communication.
Communication and publicity are probably the
most visible tools for accessing culture. This area has
also undergone deep changes due to the rise of the
digital paradigm, which was sped up as a reaction
to Covid-19. Agenda Cultural de Lisboa (Lisbon’s
Cultural Magazine) still plays a fundamental role in
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promoting the city’s cultural offer.

Agenda Cultural de Lisboa
- cultural magazine
The Agenda Cultural de Lisboa magazine
is 30 years old and is a hallmark of
the city’s cultural scene. It presents
and furnishes specialized information
about Lisbon’s cultural programming,
from public and private agents alike.
The magazine is one of the most effective
means of promoting and disseminating
cultural events in Lisbon, accomplishing
its public service goals by the variety
of its contents, the range of distribution
and by being a free publication.
Agenda Cultural de Lisboa fulfills its
role of bridging the gap between the city’s
cultural offer and the public by presenting
each month more than 1.200 cultural
activities, besides the interviews and news.
The magazine as a circulation of about
40.000 copies each month, to be found in
around 350 different places across the
city, including municipal venues (theatres,
libraries, museums, cultural centres)
and tourist offices, bookstores, cafes,
restaurants and shops. Since 2017, around
10.000 copies are reserved for hand to hand
distribution in five large public transport
hubs in Cais do Sodré, Entrecampos, Rossio,
Estação do Oriente and Marquês de Pombal.
The online version of the magazine is
also availabe in English, making it useful
for foreign visitors. In 2019, the Agenda
Cultural de Lisboa website had more than
1.481.165 visited pages. It also has more
than 98.000 followers on social media.
Finally, there’s the new Agenda Cultural
podcast – Frente de Sala (Front of House)
– a fortnightly magazine for culture
lovers starring various cultural agents,
available on the website and on Spotify.

museography, teaching and education and publicizing.
Another initiative worth highlighting is Lisbon’s
participatory budgeting project, an important means
of involving citizens in the decision-making that
guides city life. Since 2009, more than 20 proposals
have been approved in the domain of culture, proving
it to be one of the areas that more citizens care about,
second only to urbanism and environment.
Examples include: Lata 65, an urban art
workshop for senior citizens that aimed at
deconstructing the prejudices that surround this
art form, usually associated with the younger
generations; Arte para São Cristovão, a project
that centred on the restoration of São Cristovão
church and its artistic heritage, which resulted
in an exhibition and in the publication of a book
titled A Igreja de São Cristóvão de Lisboa by the
municipality; more recently, the project Memorial de
Homenagem às Pessoas Escravizadas will include the
installation of Plantação - Prosperidade e Pesadelo, a
work by Angolan artist Kiluanji Kia Henda, in Largo
José Saramago.

Participatory Budgeting
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Like Agenda Cultural, other services and venues
have come to adapt to digital media, embracing
their broader possibilities for communication and
promotion. Many venues have renewed their websites
and social media accounts; newsletters have been
created; catalogues and collections of different
museums, galleries, archives, shows and exhibitions
are now available online; also those of research
projects like Lx-Conventos, 200 Anos da Revolução
Liberal, Hospital Real de Todos-os-Santos. Finally,
there are also exclusively digital publications, like
Rossio.estudos de Lisboa.
Digital promotion has contributed to expand
culture’s publics, by breaking down geographical
barriers and allowing people from all over the
country and from outside the country to access
the municipality’s offer and also by breaking down
symbolic barriers that will sometimes prevent people
from stepping into a theatre or museum.
The digital revolution opens up new possibilities but
also reinforces certain types of economical, generational
and technical exclusion that must be fought. Lisbon’s
municipal government has tried to address these issues
by investing in technological capability but also by the
way the cultural facilities are managed and by the way
they communicate with the public, namely through
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6. Internationalization, networks
and connections
The effects of the dictatorship and of Portugal’s
peripheral position were felt in the country’s cultural
sector until the 1990s, a time when some evolution
and a new kind of openness could be noticed,
particularly in Lisbon, which was the European
Capital of Culture in 1994. With the arrival of the
new millenium, the economical crisis slowed this
evolution down, at a time when some improvement
could begin to be felt in terms of artists’ exchange
programs, internationalization of Portuguese artists,
the settlement of foreign artists in Lisbon, and also
a general affirmation of Lisbon and its cultural
practices. This slowing down was particularly
noticeable in the difficulty of securing the means for
travel and for integrating the international cultural
networks dedicated to programming, cultural
policies or the circulation of artists.
It was for this reason that the 2009 cultural
strategy for the city diagnosed the need for developing
its cosmopolitan and international potentialities, with
the aim of promoting the export and international
circulation of Lisbon’s art and artists.
The year 2009 saw the creation of the Africa.
cont project, which was born out of the central and
municipal government’s will to create a platform
that would promote contemporary African art to
Portuguese publics, while inevitably contributing
for the development of Euro-African relations. The
original idea for a museum of contemporary African art
evolved into a multidisciplinary platform that would
encompass the cultural expressions of African countries
and of the African diaspora throughout the world.
This project’s contribution for the crescent
relevance of African cultural expressions in Lisbon
is undeniable. This new dynamics can be felt in the
performative arts, in the visual arts, in cinema, but
especially in the amount of entities that developed
locally and in the inclusion of African influences in
many of the city’s cultural programmes.
Since July of 2016, the Africa.cont project became
part of the autonomous programming of the Galerias
Municipais. The goal was to connect the project
with other EGEAC facilities so as to better fulfill its
mission of promoting African and Afro-descendant
music, books, cinema, conferences and exhibitions.
In 2011, Fado was recognized by UNESCO
as Intangible Cultural Heritage of Humanity (see
chapter 4) and became one of Lisbon’s, and Portugal’s,
most important calling cards across borders.
In 2012, with the programme Artista na Cidade
(Artist in the City), a new effort was made towards
reinforcing the cosmopolitanism of Lisbon’s cultural
scene. Until 2018, the city offered an art residence to
world-renowned artists every other year. This was
made possible by the combined efforts of several
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of the city’s cultural agents: Alkantara Festival,
Centro Cultural de Belém, Companhia Nacional
de Bailado, Culturgest, Temps d’Images Festival,
Calouste Gulbenkian Foundation, Maria Matos
Teatro Municipal and São Luiz Teatro Municipal.
Anne Teresa De Keersmaeker (2012), Tim Etchells
(2014), Faustin Linyekula (2016) and Christiane
Jatahy (2018) were the artists invited to participate in
this initiative, which turned out to be one of the city’s
most emblematic, not only because of its international
visibility, but also because of the cooperation skills
revealed by the different cultural agents. A curious,
and relevant, note: all the “artists in the city” are now
seasonal residents in Lisbon.
We should also mention, in 2012-2013, the year
of Brazil in Portugal and Portugal in Brazil, which,
while not an exclusively cultural initiative, did show
great liveliness in this domain and contributed
to a richer international cultural offer. Brazilian
programming in Portugal included the areas of
music, theatre, dance, literature, photography and
the visual arts, in a mutual exchange of perspectives
on artistic creation.
The collaboration of Lisbon City Council /
EGEAC and the Parisian Théâtre de la Ville in
the Chantiers d’Europe project, in the context
of the Acordo de Amizade e Cooperação ParisLisboa (Paris-Lisbon Friendship and Cooperation
Agreement), also meant, from 2013 onwards, a
significant effort for the internationalization of
Portuguese performing and visual artists. For the
past 8 years, artists such as Tiago Rodrigues, Marlene
Monteiro Freitas, João Onofre, Pedro Barateiro,
Teatro Praga, Joana Craveiro, Jorge Jácome, Miguel
Loureiro, Nuno Cera and many others had the
chance to present their works in the Parisian festival,
which is dedicated to Southern European art and is
an important gateway to the European market.
Lisbon’s steady movement towards international
relevance has been particularly noticeable since
late 2014. Although its main driving force has been
mostly tourism, it is also dependent upon Lisbon’s
increasingly closer connection with Europe,
Africa and the Atlantic, its various migration
flows, the welcoming of international students,
and the captivation of qualified professionals and
international organizations.
Equally important was the contribution of
certain cultural hallmarks, like the tilery, Portuguese
cobblestone pavements, and, of course, Fado, as
well as the new visibility of creative industries.
Private and municipal cultural hubs were created
throughout Lisbon (Start up Lisbon, FabLab, Centro
de Inovação da Mouraria, Lxfactory, Lacs, Village
Underground, Second Home and Hub Criativo do
Beato, to mention a few).
In the domain of the visual arts, the organization,
since 2016, of ARCOlisboa represents another
landmark in the internationalization of Lisbon’s
cultural scene. This new art fair, organized by
the Spanish IFEMA with Lisbon City Council’s
collaboration, was held in the Cordoaria Nacional
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until 2019 and has proved to be an important meeting
point for the art world – artists, gallery owners,
collectors, curators, critics and art lovers in general.
ARCOlisboa contributes to creating an image
of a dynamic and contemporary city, where citizens
and visitors can remain up-to-date in terms of the
most recent cultural tendencies. The art fair follows
current debates closely and contributes to their
public discussion. As an example, we could mention
África em Foco (an edition focusing on Africa, from
2019’s edition, which presented a selection of African
galleries and projects.
ARCOlisboa was also responsible for enlivening
the programming of several other art entities
with simultaneous openings and joint actions of
communication and promotion.
MURO - Festival de Arte Urbana (urban art
festival) is also worth mentioning. In the last 5 years,
the festival brought to Lisbon 157 artists and 112
urban art pieces which occupy a surface of about
17.000 m2 in buildings throughout the whole city.
In 2021, the festival’s fourth installment will take
place in Parque das Nações, after having been held in
Carnide (2016), Marvila (2017) and Lumiar (2019).
The role of urban art in making Lisbon a
cosmopolitan, open city has been decisive and has
been recognized internationally. The municipality’s
strategy, the work it has developed through GAU
– Urban Art Gallery, the artists’ quality and the
harmonious relation their interventions hold with the
city’s history and identity have been the subject of
approval across borders.
GAU is part of different organizations dedicated
to promoting urban art, including international groups
like the International Network for Urban Creativity,
created in Naples in 2011, of which GAU is a founding
member along like-minded entities from countries
such as Germany, Italy, Holland, United Kingdom,
Russia, France and Turkey. On social media and travel
blogs, the suggestions for urban art tours through
Lisbon keep multiplying. It’s further proof that culture
plays an important part in areas like tourism, the
economy, urban planning or social inclusion.
For bringing Lisbon’s art scene into the global
cultural circuits, thus giving visibility to the city’s
artists, it’s also important to support those cultural
agents that focus their projects on trying to reach
those international circuits.
Examples of such projects include the film festivals
DocLisboa, LEFFEST – Lisbon & Sintra Film Festival
and IndieLisboa, but also Monstra and MotelX.
Music is another of the most dynamic and
spontaneous domains of Lisbon’s culture, where new
tendencies are born and get noticed internationally.
Lisbon is part of the summer festivals’ circuit
and is frequently visited by world-renowned artists
on international tours. The municipality cooperates
in different ways with large and small events like
Rock in Rio Lisboa, events like MIL Lisboa, an
initiative for the promotion and internationalization
of music and musicians, Festival Emergente, which
has the goal of supporting the newest generation

of Portuguese musicians and investing them with
confidence in the future, or still Festival Estoril
Lisboa, academy Verão Clássico, both dedicated to
classical music.
In October of 2022, WOMEX, the world’s largest
world music fair, will be held in Lisbon. This initiative
became viable through the cooperation of the promoter
A.M.B. Guimarães Música Unipessoal, Lda., Lisbon
City Council, the Ministry of Culture and Turismo de
Portugal. The fair will be an important meeting point
for artists, agents, record labels, managers, promoters,
technicians and music critics, but also fundamental in
exporting Portuguese music.
Similarly, events like the 5L literary festival,
Lisbon Architecture Triennale, Alkantara Festival and
BoCA Biennale all have an international vocation,
bringing international artists and projects to Lisbon
and promoting Lisbon’s art and artists internationally.

Festival Internacional
de Literatura e Língua
Portuguesa - 5L
literary festival
The Festival Internacional de Literatura
e Língua Portuguesa - 5L is a Lisbon City
Council initiative that celebrates and
promotes language, literature, books,
bookshops, reading, authors and readers.
The festival is organized by the DMC,
through its Rede de Bibliotecas Municipais.
Its goal is to put Lisbon in the international
literary festival circuit, making the most
of the city’s cultural life and geographic
positioning, to serve as a bridge that joins
the different cultures that have in the
Portuguese language a common denominator.
Starting each year on the 5th of May, the
day UNESCO declared as the World Portuguese
language day, the festival wishes to reach
all areas and all publics within the city,
transforming different places – libraries,
schools, bookshops, gardens, theatres
and galleries – into reading places.
The 2021 programme included debates
and conversations to which more than
70 authors were invited, including
Portuguese and foreign specialists,
from laureate to emerging authors.
These meetings brought forth the debate
on themes like today’s context for the
creation and circulation of literature,
but also on science, the cyberspace,
leisure, the economy and human condition.
Besides the conversations, 5L
included concerts, the film cycle Filmar
Literatura, which focused on movies
adapted from different literary sources,
the performance Bem Essencial, Pão,
Água e Livros, by Madalena Victorino and
Pedro Salvador, the exhibitions Cartas
de Lisboa and Álbuns Ilustrados and the
Itinerários Literários, tours through
Lisbon guided by Portuguese authors.
In 2021, the festival’s main venues
were São Luiz Teatro Municipal, Capitólio,
Museu da Farmácia, Cinema Ideal, besides
the city’s streets and squares.
José Pinho and his team of curators
are curently be responsible for the
festival’s artistic direction.
www.lisboa5l.pt
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The recent donation of the writer Alberto
Manguel’s personal library (40.000 books) to the city
of Lisbon was the starting point of a project that will
be essential for the city’s internationalization. The
CEHL – Centro de Estudos da História da Leitura,
as it will be named, will occupy the Palacete dos
Marqueses de Pombal, in Rua das Janelas Verdes,
and is to be directed by Alberto Manguel under the
management of EGEAC.
The aim is to create a meeting point for
readers, researchers, students and authors. CEHL’s
honorary board members include writers like Olga
Tokarczuk , Margaret Atwood, Salman Rushdie
and Chico Buarque, and also the directors of worldrenowned libraries.
The project’s international vocation is important
for Lisbon, as it will give the city some cultural
visibility in the essential domain of literature. The
creation of this centre will help in advancing the work
the city has developed in the area of books and reading
as fundamental tools for knowledge, the development
of the imagination and of critical capacities.
Equally important for the consolidation of
the city’s cultural internationalization is the
participation of several municipal facilities in
international programming and mobility networks.
These often involve European funding and projects
in which several different cities cooperate.

Internationalization of
São Luiz Teatro Municipal
Besides its role in promoting Portuguese
artistic creation, São Luiz Teatro
Municipal has, since 2015, invested in
its internationalization, believing
that culture shouldn’t have borders,
and should instead be a way of building
bridges. Through the years, and season
in season out, this investment has been
developed along two main lines.
On the one hand, there is the effort
for the internationalization of Portuguese
artists. This is done by working with
networks, like in the case of PROSPERO
Project, which includes nine countries
from the European Union; by systematic
collaborations with foreign entities, like
Théâtre de la Ville, Odéon – Théâtre de
L’Europe, both in Paris, or Schaubühne, in
Berlin, among others; and by participating
in festivals, like IKSV – Istanbul Theatre
Festival or Festival d’Avignon. In this
context, over the past few years, Teatro
Praga got to perform their show Zululuzu
in Paris and Instanbul, Miguel Fragata and
Inês Barahona took their Do Bosque para
o Mundo abroad, Ainhoa Vidal performed
her Oceano in France, and Marco Martins
premiered his Perfil Perdido in Turkey.
On the other hand, São Luiz Teatro
Municipal has tried to bring international
artists to Lisbon as frequently as
possible, many of them for the first time.
Brazilian stage director Felipe Hirsch
and his company, Ultralíricos, presented
their two shows Tragédia Latino-Americana
and Comédia Latino-Americana; author
Mahin Sadri and stage director Afsâneh
Mâhiân came from Iran to present A Bit
More Every Day, among many others.
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São Luiz Teatro Municipal has
coproduced many of these shows, both
from Portuguese and foreign artists, in
collaboration with international cultural
agents. Examples include brazilian creator
Christiane Jatahy’s Ítaca Nossa Odisseia
I and O Agora que Demora, the Italian
puppeteer and playwright Marta Cuscunà’s
Il Canto della Caduta, or Finnish visual
artist, magician and stage director
Kalle Nio’s Cutting Edge and The Green.
In the context of internationalization
and accessibility, São Luiz Teatro
Municipal is part of Inclusive Theater(s),
a large-scale project that will involve
six countries for 30 months between 2019
and 2023. Its main goal is to captivate
new publics via inclusive actions for
people with specific needs during the
presentation of performing arts in Europe.

Maria Matos Teatro Municipal invested in similar
projects while it was under municipal management,
from 2009 to 2018, having integrated the House
on Fire, Create to Connect and Imagine 2020
networks. International artists and companies filled
a significant part of the theatre’s programming,
something which is now continued in the work now
done by TBA - Teatro do Bairro Alto. Maria Matos
Teatro Municipal's international programming
included music, dance and theatre. It coproduced
shows by tg Stan, Rimini Protokoll, Forced
Entertainment or Alain Platel, to mention a few.
During Lisbon’s tenure as Ibero-american Capital of
Culture, the theatre was an important programming
centre, having presented the work of artists like Lola
Arias, Guillermo Calderón or Mariano Pensotti.
MUDE’s international vocation is also
particularly strong and can be noticed in an
exhibition like Como se Pronuncia Design em
Português?. Since 2014, this Portuguese exhibition
has toured several cities, including Beijing (Beijing
Design Week), Madrid, and Providence, Rhode
Island (Rhode Island School of Design).
MUDE is part of the design museums
organization MUSCON and of Europeana Fashion,
spearheading a project for the digitalization of
collections from design museums all over the world.
The Museu de Lisboa played an active role in
the elaboration of the OECD's Guide for Local
Governments, Communities and Museums:
maximizing the impact of culture on local
development. This collaboration resulted from an
initiative of the OECD - Organization for Economic
Cooperation and Development in partnership with
ICOM - International Council of Museums and
under the scientific guidance of several experts in
cultural economics (namely Xavier Greffe and Pier
Luigi Sacco), with the Museu de Lisboa contributing
to its writing, application and dissemination at
various conferences.
The same kind of strategy can be seen in the
domain of libraries. Biblioteca de Marvila is part
of various international projects, including People
Power Partnership (PPP), which facilitates the
training and circulation of young dancers through
the various participating cities.
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Another example of Lisbon’s openness to the
world is ROCK – Cultural Heritage Leading
Urban Future, an international project that will be
implemented in Lisbon in the areas of Marvila and
Beato. ROCK involves 10 cities in a collaborative,
circular model, with the aim of renewing and
reusing the cities’ historical centres by merging the
global with the local. In Lisbon the project will be
managed by the national Directorate General for
Cultural Heritage.

Cultural projects
involving other cities
ACCESS, Culture for all citizens

INTERNACIONAL

Bd_heritage

NACIONAL

Be Spectative

INTERNACIONAL

Caminhos do Tejo
- Caminhos de Santiago e de Fátima

NACIONAL

Fair Saturday

INTERNACIONAL

Lisboa Romana | Felicitas Iulia Olisipo

NACIONAL

Meio no Meio

NACIONAL

Mobility Information Points

INTERNACIONAL

PPP - People, Power and Partnership

INTERNACIONAL

Programa de Criação Artística Artes
Plásticas e Visuais (Lisboa|Budapeste)

INTERNACIONAL

Programa de Criação Artística Dança
(Lisboa | Cidade Da Praia)

INTERNACIONAL

Programa de Criação Artística
Literatura (Lisboa | Maputo)

INTERNACIONAL

ROCK, Cultural Heritage Leading Urban
Future

INTERNACIONAL

Rossio: Ciências Sociais,
Artes e Humanidades

NACIONAL

Rota Literária Levantado do Chão

NACIONAL

Rota Literária Viagem do Elefante

NACIONAL

Rota do Memorial do Convento
Rota Literária Memorial do Convento

NACIONAL

8

N ATIO N AL
P RO JEC TS

9

IN TER N ATIO N AL
P RO JEC TS

There are still other models through which the
city’s cultural agents’ internationalization is promoted.
The DMC promotes three exchange programmes
with Hungary, Mozambique and Cape Verde. Artists
from these countries come to Lisbon and Lisbonbased artists get to do art residences in these three
destinations.
The exchange programme between Lisbon and
Budapest sprang from a twin town agreement and
includes a partnership with Budapest. It dates from
1998 and served as model for the other two. The
exchange of literary residences with Maputo and
dance residences with Praia began respectively in
2015 and 2017. Each year, Lisbon receives 4 artists
and chooses 4 others for the residences abroad. Since
2013, a total of 103 artists have benefitted from these
programmes.
In Loja Lisboa Cultura the On the move Mobility Information Point helps in opening
the city’s doors to those who wish to come over,
namely to foreign artists and culture professionals.
This information point has been active since 2019
and works within a network of similar points and
websites throughout various European countries (and
one in the USA). Its goal is to help solve bureaucratic
challenges and reply to questions about visas, social
security, taxes and others.
The city’s connectivity also depends on the
degree to which its institutions manage to cooperate
with similar entities from different territories.
Internally, one example is Artemrede – Teatros
Associados (a network of municipal theatres),
which focuses on each territory’s particularities
and supports artistic creation and training, cultural
programming and cultural mediation strategies. This
cultural network involves municipalities from across
the country and is currently living a period of great
maturity in its mission of improving and developing
the territories where it functions. The network not
only promotes cultural programming but also the
improvement of cultural policies and the training and
education of artists, technicians and publics.
The Mural 18 project coordinates the
programming and strategy in Lisbon Metropolitan
Area’s municipalities for supporting artists in need
because of the Covid-19 related restrictions.
Other examples of cooperation between several
municipalities include the literary tours centred on
José Saramago’s work. Lisbon and the José Saramago
Foundation join efforts with the Loures and Mafra
municipalities for the tour around Memorial do
Convento (Baltasar and Blimunda), with the
Montemor-o-Novo and Évora municipalities for
the tour based on Levantado do Chão (Raised
From the Ground), and with the Territórios do Côa
Association for the tour that focuses on Viagem do
Elefante (Traveler's Luggage).
Internationally, due to the large amount of
existing cultural networks, it is strategically
important to decide in which to participate actively.
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National and international
Cultural Networks of which
Lisbon is a member
5sentidos
AiCEi - Associação Internacional das Cidades Iluministas
Amarelo - Rede Cultural
Artemrede - Teatros Associados
CGLU - Cidades e Governos Locais Unidos
Create to Connect
Design MUSCON
Eurocities
Europeana
House on Fire
ICOM – International Council of Museums
IMAGINE
Inclusivetheater(s)
Like - European Cities and Regions
On The Move.Org
PROSPERO - extended theatre
RCC - Rede de Cidades Cervantinas
Rede Europeia de Museus de História das Cidades
Rede Internacional para a Criatividade Urbana
UCCI - União das Cidades Capitais Ibero-americanas
UNIMA - União Internacional da Marioneta
WCCF - World Cities Culture Forum

Past and Present – Lisbon,
Ibero-american Capital of
Culture 2017
In 2017, Lisbon was elected Iberoamerican Capital of Culture. The event
was officially titled Past and Present
– Lisbon, Ibero-american Capital of
Culture 2017 and its programming was
coordinated by António Pinto Ribeiro.
The Programmatic Charter, the event’s
founding document, presented four main
priorities: getting back to indigenous
matters, shedding light on African
questions, celebrating migrations and the
diaspora, and the needs and urgencies
of contemporary creation and thought.
This document allowed for the
different curators and local, national and
international artistic agents to collaborate
autonomously in a joint programming
based on the same goals and priorities.
In total, 92 entities and venues were
directly involved in the programming for
the Ibero-american Capital of Culture.
The programming comprised more than 250
events, involving more than 690 artists and
national and international guests, including
producers, professors and promoters, who,
in collaboration with Lisbon’s public, made
it a particularly lively and remarkable
year for the city’s cultural scene.
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2017’s celebration and expression of
Ibero-american diversity included thousands of
spectators in large venues and open-air events,
54 theatre and dance shows, 31 exhibitions,
16 conferences and seminars, 6 literary
projects in libraries, and 7 film cycles.
Past and Present – Lisbon, Ibero-american
Capital of Culture 2017 presented itself as
a programme for celebrating each country’s
identitary expressions and the interrelations
created within that vast geographical
territory. However, the programme didn’t
leave out other pressing issues and debated
the questions of colonialism, dictatorship,
the battle for Afro-descendant’s equal rights,
migrations and transatlantic hospitality.
Besides a whole year of openness and
critical reflection, Lisbon witnessed the
creation of a platform for thought which,
in hindsight, was a remarkable example of
cooperation between the city’s entities.
In the proccess, certain territories left
their invisibility, as well as certain
people and memories, and, above all, new
perspectives were opened for the future.

The UCLG – United Cities and Local
Governments has a culture committee which has
produced several strategic documents on culture and
development that have been widely supported by the
different municipalities. Examples include Agenda
21 for Culture, Culture 21: Actions, The 2020 Rome
Charter, Culture in the Sustainable Development
Goals: A Guide for Local Action and the Manifesto
on the Future of Culture, all of which present strong
arguments for the relevance of culture and the need
for promoting good cultural policies.
Today, Lisbon is a leading city working with
Agenda 21 for Culture (see chapter 1) and is copresident of the UCLG’s culture committee along
with the City of Mexico and Buenos Aires.
Joining the World Cities Culture Forum (WCCF)
was an equally important decision. The WCCF is
an international network founded in 2012 by the
Mayor of London with the aim of promoting culture
as a fundamental part of urban policy. This network
has become an important platform for the leaders
of cities from all over the globe to keep a common
agenda for the development of a sustainable urban
future through culture.
In 2018, along with cities like Tokyo, New York,
Paris, Buenos Aires or Lagos, Lisbon was invited to
join the network, which now includes about 40 cities,
and has been a part of its regular activity ever since.
Lisbon hosted the WCCF annual summit in 2019.
The Eurocities collaboration platforms and the
exchange possibilities they offer are also ways of
affirming culture as a vital aspect for public policies
and of promoting access to it.
International relations also include cities that have
traditionally been close to Lisbon because of shared
history or cultural heritage. Examples include networks
of Portuguese-speaking countries or ibero-american
countries, UCCLA or UCCI, both of which are sites of
symbolical, social and economical exchanges. Another
relevant example is Casa da América Latina. This
association was founded in 1998 and is comprised of the
Municipality of Lisbon, Portugal’s Ministry of Foreign
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Affairs, Latin-American countries’ embassies in Lisbon
and a group of companies, all of which share the goal of
bringing Portugal and Latin-American countries closer
through knowledge and cooperation.
It was in the context of the Union of IberoAmerican Capital Cities, Lisbon was named the
Ibero-american Capital of Culture 2017.
Today, Lisbon is recognized internationally as
city with a live and dynamic cultural ecosystem with
good examples to offer to other cities.
In 2017 and 2019, Lisbon was considered the most
culturally dynamic European city of its dimensions
by the Cultural and Creative Cities Monitor. This
European Commission tool, which comprises 168
cities from 30 different countries, evaluates the
cities’ cultural environment by measuring the offer,
general satisfaction with cultural venues and services,
cultural participation and appeal.
This reflection on Lisbon’s cultural environment
ties in with the city’s cultural connectivity index,
which, imported from the areas of economy and
technology, is supposed to measure the amount
of relations the city keeps with other entities.
In Lisbon, the increasingly active dialogue with
national, regional and international peers is one of
the most important developments of the past 10
years. It is due, in part, to a favourable conjuncture,
but mainly because it was assumed as a priority to
internationalize the city and its cultural agents, in
a permanent dialogue with other cities, countries,
artists, agents, thinkers.

7. final notes

Catarina Vaz Pinto

In concluding this unavoidably incomplete account
of 12 years of work, there are a few aspects we’d like
to underline.
Twelve consecutive years of the same political
administration in the area of culture is a particularly
long period, especially if compared to what is
considered the norm in our country. Although it is
always possible to consider that one could have done
more or better things, the time we were afforded
inevitably brought a much welcome stability to
the strategies we sought to develop. Along with
that stability came the growth and consolidation
of institutions, projects and initiatives, as well as
the creation of new publics and the progressive
development of cultural habits.
We began our work in a time of financial and
economical crisis and are bringing it to a close
during another crisis, which, having been set off by
a public health matter, has revealead other, broader
dimensions by exposing the social fragilities and
latent problems of the past decades, consequences
of the negative aspects of globalization and the
development model that comes with it. Supporting
cultural activity has always been a priority for
Lisboa City Council. It is true that both crises
deeply affected the culture sector, however, the
current one, due to its systemic nature and to it
having literally stopped cultural activity, has proved
to be the harshest of the two. It thus forces us to
be more creative and bold in the search for answers
and solutions for the future. A future which is not
yet clear for anyone but which will most certainly
demand of us that we alter deeply the way we create,
finance, advertise and experience culture.
Fostering Lisboa’s cultural ecosystem has
always been our main focus. This depends on the
interactions of many protagonists, not exclusively
local ones. We are referring to public entities of
national and regional scope; artists, mediators,
producers, technicians, private and cooperative
structures and organizations both national and
international; different publics: national and
international, resident and non-resident. All these
agents contribute daily towards making Lisbon a
culturally richer city, cohesive and creative, where
one would feel compelled to live and work.
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