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A/C Jorge Barreto Xavier 

Comissário candidatura Oeiras 2027 

 

Assunto: Questões suscitadas no âmbito da conversa “Oeiras, Capital Europeia da 
Cultura?” promovida pelo Movimento de Cidadãos Evoluir Oeiras a 3/03/2021 

 

Documento síntese das principais questões colocadas pelo público no chat dos canais 
Facebook, Youtube Evoluir Oeiras, na sequência da sua 5ª conversa online, dedicada ao 
tema da candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Cultura (CEC) 2027, com Jorge 
Barreto Xavier, Nuno Mendes, Safaa Dib e Carla Castelo como convidados e Gisela 
Miravent como moderadora.  

Antes de mais agradecemos ao Comissário da CEC, Jorge Xavier Barreto, ter aceite participar 
na Conversa, aguardando com expectativa futuras interações com os cidadãos e o arranque 
do envolvimento efetivo dos agentes culturais locais e da população no projeto. 

Sendo o Evoluir Oeiras um movimento de cidadãos que se propõe refletir e posicionar-se sobre 
um novo modelo de desenvolvimento para o concelho de Oeiras – com políticas centradas nas 
pessoas e nas comunidades, que dá voz e reconhece a importância da participação de todos 
os cidadãos na vida do concelho – consideramos importante fazer a súmula das questões 
levantadas durante a conversa de dia 3 de março (transmitida em direto nas plataformas 
Facebook, Youtube e Twitter) e remeter ao Comissário da Candidatura, Jorge Barreto Xavier, o 
conjunto de perguntas feitas pelo público durante a conversa e outras que surgiram do debate 
interno no Movimento. 

As principais preocupações manifestadas pelo público estão relacionadas com o modelo de 
desenvolvimento e a visão do território em que o projeto de CEC se baseia, bem como a falta 
de ligação entre aquilo que são desígnios da candidatura – dinâmicas cidadãs e projeto cidade 
e democracia – e aquilo que tem sido a prática do executivo camarário. 

 

Principais questões colocadas durante a Conversa no Facebook e no Youtube: 

● O auditório Eunice Muñoz oferece uma programação muito intermitente: porque não 
intercalar a programação teatral com ciclos de cinema temáticos e outra 
programação? 
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● Como é que Oeiras pode ser uma Capital Europeia da Cultura e aceitar cancelar 
programas de sucesso como os Festivais Poeiras e Iminente e a programação no 
Templo da Poesia, mas também o Edifício Arte Contínua, de iniciativa cidadã? 

● De que forma a candidatura de Oeiras Capital Europeia da Cultura vai integrar as 
comunidades mais desfavorecidas e dar voz a outras culturas, que também já são 
nossas? 
 

● Pode a proposta de Oeiras a CEC abranger a recuperação do antigo cinema Stadium, 
bem como o muito degradado Convento de S. José de Ribamar, em Algés? Que futuro 
está a CMO a desenhar para este edificado? 
 

● A vila de Oeiras é sede de concelho. Como é que explica que, em pleno século XXI, 
ainda não haja um Museu estruturante, que explique a história do Concelho de um 
ponto de vista alargado e transversal às suas freguesias, visto a Fábrica da Pólvora 
ser, eminentemente, um museu de sítio? 
 

● Neste projeto, qual a importância dada à cultura dita "popular", que muito deu e 
continua a dar para a criação de uma identidade cultural e social? Como resumiria a 
identidade cultural de Oeiras? 
 

● Que papel/espaço estão reservados para o cinema independente, quando não há 
nenhuma sala que lhe seja dedicada – estão previstas sinergias locais com os festivais 
de verão? 
 

● O “site explicativo” explica muito pouco. É um conjunto de considerações generalistas 
que não explicam, em concreto, o que se vai passar e como. Ainda que sinta 
necessidade de manter segredo sobre a estratégia de desenvolvimento do projeto no 
terreno, como podem os cidadãos aceder às matérias suscetíveis de constituir o seu 
pensamento e reflexão, devolvidos em propostas? 
 

● Como se pretende ser capital da cultura com um tecido social inexistente, já que todos 
os espaços que sempre foram de convívio, estão moribundos? 
 

● Como ter uma capital da cultura sem a cultura ligeira, mas sempre produtiva, vinda 
dos bares e locais de encontro noturno? 
 

● Qual o enquadramento dos Fortes e Fortalezas do estuário do Tejo, incluindo o Bugio, 
no projeto da Capital da Cultura? Qual o destino que foi dado, ou a dar, às 23 esculturas 
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de Machado de Castro, originais e réplicas da Quinta Real de Caxias? Está prevista a 
reposição das estátuas da Quinta Real de Caxias? 
 

● A Câmara de Oeiras está a ouvir as associações do concelho? Integro uma associação 
com sede em Oeiras que organiza o Festival Política em Lisboa e Braga. Em Braga já 
tivemos várias reuniões online com Braga 2027 – para quando uma reunião com Oeiras 
27? 
 

● O Parque dos Poetas é um espaço construído. A Estação Agronómica não, pois até 
agora não estava nas mãos da CMO – que futuro para este reduto de natureza até 
agora poupada à disciplina dos canteiros e jardins de fundo artificial? 
 

● Participação dos cidadãos? A Assembleia Municipal desconsiderou uma das maiores 
manifestações de participação cívica de sempre, em Oeiras; fez duma pretensa luta do 
executivo, com mais de 30 anos, uma vitória do presidente. Belo exemplo para a 
cultura, ignoram-se 4077 peticionários que lutaram por património nacional, a Casa da 
Pesca. Há esperança para os cidadãos em serem efetivamente ouvidos e a 
democracia, em Oeiras, efetivamente participada? 
 

● Uma das definições de cultura refere-a como "todo aquele complexo que inclui o 
conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos 
e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade". Há, como 
se diz, "pano para mangas", desde que impere a ética e que a voz dos cidadãos seja 
realmente tida em conta! 
 

● Oeiras Capital da Cultura, na sua essência, é muito importante, mas também é 
fundamental quebrar as barreiras de contacto que existem entre a CMO e as 
associações culturais e dar desenvolvimento aos vários projetos apresentados pelas 
associações e, por sua vez, chegar aos cidadãos. Porque os eventos de massas não 
são estruturais, não criam alicerces de desenvolvimento nas bases culturais nas 
diversas localidades do concelho. 

 

● Com que rede de transportes se pretende fazer circular os visitantes da capital da 
cultura? Virá a ser uma rede de transportes sustentável que, finda a efeméride, seja 
capaz de servir também a população? 
 

● Quais são as propostas para a Vila de Algés integradas no projeto Oeiras 27? Quando 
serão divulgadas?  
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● Até os passeios são património da paisagem cultural! Substituir, como estão a fazer 
na baixa de Algés, a luminosa calçada portuguesa típica das regiões do Sul por lajetas 
de granito escuro que caracterizam as cidades do Norte é uma aberração estética, mas 
também uma ignorância e um desrespeito pela cultura urbanística. Compreendo a 
necessidade de substituir partes da calçada. Lisboa encontrou uma solução excelente 
fazendo uma solução mista de calçada e betuminoso branco. Em Oeiras Valley não 
há qualquer critério! Mais grave ainda no centro histórico da vila. Cada renovação que 
se faz substitui-se por uma miscelânea de materiais que descaracterizam e escurecem 
as ruas, e perde-se a continuidade visual e unidade de conjunto! 

● Existe uma base de dados consolidada dos agentes culturais do território de Oeiras? 
Se sim, vai estar disponível no site da candidatura para consulta? 
 

● Como pensa promover as dinâmicas de participação comunitária, sendo elas 
efetivamente "um elemento de grande relevância " para a Capital Europeia da Cultura 
2027? 
 

● O que entende por "Cultura amadora" (expressão sua referida no eixo 3 do programa 
da candidatura)? 
 

● Como pretende valorizar e qualificar a Cultura neste território? Pode apontar três ideias 
concretas? 

 
● Será que a CEC poderá devolver VIDA aos diferentes atores, ou vamos perpetuar a sua 

situação de Recibos Verdes? Como mudar este estado de coisas, integrando os 
agentes culturais num regime de maior estabilidade, servindo a Cultura como meio e 
fim para uma vida artística plena e sustentável no tempo? 
 

● Quais as garantias de sustentabilidade dos equipamentos já existentes, ao nível da 
oferta de programação e manutenção das equipas e dos espaços? E a Dança, está 
pensada uma programação eclética? 
 

● Ao contrário do que disse JBX, Isaltino esclarece na brochura: "Cidade de Oeiras, uma 
cidade no coração da AML, tendo a candidatura a Capital Europeia da Cultura como 
elemento dinamizador." A cidade moderna inclui espaços intersticiais agrícolas e 
florestais – serão preservados, no sentido de uma estabilização e integração na vida 
quotidiana e lúdica do concelho, sem o prejuízo de se verem “domesticados” para um 
conceito de jardim anacrónico? Em que pulula o betão, a pedra e o ferro e uma 
manutenção extremamente exigente? O Executivo poderá estar disponível para 
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abraçar conceitos de naturalização da estrutura verde, quase sem intervenção 
humana? 
 

● Pena que o Projeto MADURA ALGÉS Intervenção Cultural e Artística na Comunidade 
não tenha sido referido; criou sete performances em espaços não convencionais com 
não profissionais entre 2017 e 2019. 
 

● A ideia de cidade de Oeiras de IM tem sido explicitada como ambição de criar um 
contínuo edificado em todo concelho. Ribeiro Teles dizia que importante era criar na 
urbe um contínuo da estrutura verde. 
 

● Quais são as linhas orientadoras e os graus de envolvimento que, em concreto, 
enquadram a “participação cívica”? Em particular, como é que será enquadrado o 
acesso à participação dos agentes culturais’? 
 

● O concelho de Oeiras terá de aprofundar o programa cultural e articular com os vários 
agentes culturais dentro e fora do concelho. Aprender com os casos de sucesso. Seguir 
o bom exemplo de Leiria, por exemplo, que faz do pouco, muito? 
 

● Num momento de crise como aquele que os trabalhadores da Cultura atravessam (e 
com a perceção de que poderá demorar dois anos até à recuperação do setor), estão 
previstos programas de apoio aos agentes culturais? Não seria extraordinário esse 
apoio passar por uma abertura à sua participação na CEC, através da concessão de 
bolsas de criação? 

 

Questões surgidas na discussão interna do Grupo de Trabalho Cultura do Evoluir Oeiras: 

 

● Que mobilidade existirá até aos equipamentos e entre eles? Como chegar-lhes sem 
recorrer ao automóvel? Exemplo da Fábrica da Pólvora. 
 

● Reabilitação da Fábrica da Pólvora: 
Como pretendem resolver o problema de acesso à Fábrica? Vão ser criados acessos a 
partir da estação de comboios de Caxias, de Barcarena, de Algés?  
 

● Houve contacto com o tecido criativo local? Qual a estratégia para os incluir no 
programa? 
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● O que vai acontecer às estruturas reabilitadas e às construídas no pós-Capital da 
Cultura? Quais as garantias de sustentabilidade dos equipamentos? 
 

● Está prevista a criação e manutenção de espaços de trabalho e de residências para 
artistas?  
 

● Foi elaborado um estudo de públicos? Qual a estratégia para a sua captação? 
 

● Oeiras não tem identidade cultural: outras cidades de igual ou mais pequena dimensão 
e menos recursos têm; por exemplo, Leiria aposta grande no teatro participativo e na 
música clássica – como pretende Oeiras posicionar-se no sentido de se afirmar como 
um centro cultural alternativo? A Lisboa, a Cascais? Que projetos diferenciadores? 
 

● É possível criar uma programação cultural desligada do território e dos seus agentes 
culturais? 
 

● Há articulação do grupo de trabalho Oeiras27 com as estruturas da CMO? 
 

● Quais as implicações para o bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos; que valor 
gera a CEC 27 para as diferentes comunidades? 
 

● O que irá acontecer com os equipamentos já existentes e desprovidos de uma 
programação cultural regular, diversa e concertada; 
Exemplos: Auditório Eunice Muñoz (sempre vazio e no centro histórico da Vila de 
Oeiras); Auditório Ruy de Carvalho (centro cívico de Carnaxide, sem orçamento para 
Programação) 
 

● Numa lógica de responsabilidade partilhada, qual o papel das empresas instaladas no 
Município para a Cultura e para a Comunidade? 

 
● Qual o valor do investimento que está previsto para os agentes culturais profissionais 

do concelho? Que oportunidades, apoios, programas, utilização de espaços, outros? 
 

● Qual o destino para a Fundição de Oeiras e para o Centro Cultural de Laveiras? 
 

● O que irá ocupar o Centro de Arte Contemporânea na Cartuxa? 
 

● Para quando uma reunião com as estruturas profissionais artísticas do Concelho?  
● O que é considerado “participação cívica” no âmbito da CEC Oeiras 27? Pode dar 

exemplos de dinâmicas de participação comunitária? 
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● Quando a pandemia acabar, poder-se-á esperar que as bibliotecas municipais (e as 

ludotecas) passem a ter horários mais alargados? 
 

● Que futuro para o Palácio Anjos, em Algés? Vai continuar a ter uma programação 
avulsa, ou irá ter um projeto cultural estruturado? 
 

● Dada a recente carta da Associação Cidadãos por Lisboa, preocupados com o 
restauro do Palácio Foz e Convento S. José de Ribamar, há possibilidade de 
interferência da CMO para resolver e acelerar o processo? 

 
● Poder-se-á esperar que a agenda cultural de Oeiras, 30 Dias, passe a ter maior 

flexibilidade e a integrar também as manifestações culturais que não sejam 
diretamente organizadas pela Câmara?  
 

● Que contrapartidas para Algés do Festival Nos Alive (esperando que volte a repetir-
se). 
 

● Algés, Dafundo e Cruz Quebrada não têm qualquer praça, Ágora ou centralidade, 
teatro ou auditório. De que modo a programação Oeiras27 chegará a abranger estas 
comunidades? 
 

● Está previsto fazer o levantamento cultural de todas as atividades e de todos os 
agentes culturais das comunidades? 

 

Perspetivar o futuro: 

A capacidade de cocriar um concelho em que a Cultura assuma uma centralidade no 
desenvolvimento social e humano passa, no entender do movimento Evoluir Oeiras, pelo 
efetivo envolvimento dos agentes culturais e restantes cidadãos do concelho e pelo respeito 
pela natureza e pelo território. 

Uma das muitas ideias que têm surgido no movimento Evoluir Oeiras e que deixamos como 
sugestão é a criação de uma rede de trilhos ou percursos pedestres entre localidades e 
entre pontos de interesse culturais e naturais do concelho . Um projeto que inclui as 
componentes ambiental, cultural e afetiva; que apela ao conhecimento do território pelos 
cidadãos (nada melhor do que percorrer o território a pé para o conhecer e sentir); que promove 
o sentimento de pertença; que convoca a atividade física e a defesa do património natural e 
cultural. 
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Podemos criar várias rotas com grande interesse patrimonial, cultural e paisagístico. A 
começar por um trilho na serra de Carnaxide, com visita ao aqueduto, que ligue a Valejas e daí 
até Leceia, com visita à Estação Arqueológica do Castro de Leceia, numa rota de cerca de 10-
12 quilómetros. 

Poderíamos também criar uma rota dos moinhos de vento do concelho de Oeiras, e outras 
rotas para dar a conhecer a história e o património local e reforçar o conhecimento e o 
sentimento de pertença, tendo presente a importância desses percursos também para as 
pessoas se deslocarem a pé entre localidades no seu dia-a-dia, e não apenas para lazer. 

As políticas ficam plasmadas no território, no que têm de positivo e de negativo, e se é verdade 
que as paisagens se leem como um livro, então há que fazer tudo para que sejam um bom 
livro, que mantenha a história e a identidade dos lugares, juntando espaços públicos de 
qualidade, desenhados à escala humana, promovendo dinamismo social e económico, 
prosperidade e uma rica atividade cultural e cívica. 

Finalmente, gostaríamos de referir a importância do apoio municipal aos agentes culturais do 
concelho. Num momento de crise como este, especialmente penalizador para os trabalhadores 
da Cultura, e tendo a noção de que a recuperação do setor poderá demorar bastante tempo, é 
importante pôr desde já em marcha programas de Apoio aos Agentes Culturais locais. 

 

Oeiras, 11 de março de 2021 

 

 

 

  


