
A1

  
RTP Online

 	Audiência 118912

 	País: Portugal

 	Âmbito: Informação Geral

 	OCS: RTP Online

 
ID: 57866587

 
09-02-2015

Associação Artemrede vai debater políticas culturais para o desenvolvimento em
Almada
 

URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=803471&tm=4&layout=121&visual=49

 
09 Fev, 2015, 16:32
 
 A associação de cooperação cultural e artística Artemrede, que reúne 13 municípios da região de
Lisboa e Vale do Tejo, realiza, na quinta-feira, em Almada, uma Conferência Internacional sobre
Políticas Culturais para o Desenvolvimento.
 
 Em comunicado, a Artemrede, que está a celebrar dez anos de existência, apresenta este encontro
como "uma proposta a duas ameaças efetivas: a crescente setorialização das políticas, em detrimento
de estratégias integradas de desenvolvimento dos territórios, e a insuficiência de processos
colaborativos a nível local, regional, nacional e setorial".
 
 A conferência, no Teatro Municipal Joaquim Benite, visa "refletir e debater o desenvolvimento cultural
dos territórios e comunidades", com técnicos, autarcas e outros agentes culturais, sociais e
educativos, segundo comunicado da organização, hoje divulgado.
 
 Entre os participantes, contam-se o geógrafo e investigador do Instituto do Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, João Ferrão, o britânico John Holden, investigador do setor cultural, Marta
Porto, especialista em políticas de comunicação, arte e cultura e ex-secretária da Cidadania e
Diversidade Cultural do Ministério da Cultura do Brasil, e Nicólas Barbieri, professor no Instituto de
Governo e Políticas Públicas da Universidade Autónoma de Barcelona.
 
 Outros participantes são António Pinto Ribeiro, recentemente nomeado coordenador geral da
Fundação Calouste Gulbenkian, e os vereadores da Cultura Catarina Vaz Pinto e António Matos,
respetivamente da Câmaras de Lisboa e de Almada.
 
 Neste encontro, que será encerrado pelo secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, a
Artemrede vai apresentar as orientações estratégicas para 2015-2020, resultantes de uma magna
reunião, realizada em abril do ano passado, em Barcarena, no concelho de Oeiras, que juntou
políticos, programadores e gestores culturais, empresários e agentes educativos.
 
 As orientações estratégicas estabelecem-se em dez pontos, sendo o primeiro a colocação da Cultura
no centro das políticas de desenvolvimento dos municípios que fazem parte da Artemrede, e garantir
as necessárias condições para a sua concretização, segundo um documento da assiociação.
 
 A Artemrede foi formalmente constituída em janeiro de 2005 e integra, atualmente, os municípios de
Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Oeiras, Palmela, Santarém, Sesimbra,
Sobral de Monte Agraço e Tomar.
 
 "Desde 2005 apresentamos anualmente uma oferta cultural regular nos vários espaços Artemrede --
os equipamentos culturais dos municípios associados -- produzimos e coproduzimos espetáculos e
organizamos ações de formação para os nossos membros", explicou à Lusa fonte da Artemrede.
 
 Entre as produções em curso conta-se "Muito Chão", espetáculo da Companhia de Dança de Almada,
que encerra a trilogia de comemoração dos 30 anos de carreira do bailarino e coreógrafo Benvindo
Fonseca, estreada no passado sábado no Cine-Teatro Municipal João d`Oliva Monteiro, em Alcobaça,
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que irá percorrer outros palcos de algumas das 13 autarquias da associação.
 
 O projeto "Giacometti" - outra iniciativa da rede - sobe ao palco do Cine-Teatro São Pedro, em
Alcanena, no próximo dia 21. O projeto tem como "objetivo divulgar a música tradicional portuguesa
através de alguns temas selecionados do Cancioneiro Popular Português, recolhido por Michael
Giacometti e Fernando Lopes-Graça", segundo a mesma fonte.
 
 Tal como é apanágio da Artemrede, este projeto irá estar em cartaz noutros equipamentos culturais
da associação.
 
 Ainda durante este mês, a Artemrede realiza o ciclo de cinema "Escritores Portugueses", que decorre
em Sesimbra e em Sobral de Monte Agraço, em que são exibidos filmes sobre escritores como
Agustina Bessa-Luís, António Lobo Antunes e Urbano Tavares Rodrigues, entre outros.
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