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Cultura Ministério da Economia promete criar uma alternativa

Acabou o  
365 Algarve,  
o programa 
cultural fora da 
época de praia

Ao m de quatro edições, vai desa-

parecer o programa cultural 365 

Algarve — uma iniciativa conjunta 

das secretarias de Estado da Cultura 

e do Turismo para potenciar a atrac-

tividade da região algarvia na época 

baixa. Financiado pelo Turismo de 

Portugal com 1,5 milhões de euros/

ano, recebeu nota positiva na ava-

liação feita pela Universidade do 

Algarve, mas chumbou na tutela do 

turismo. Assim, a sobrevivência de 

cerca de duas dezenas de associa-

ções culturais e empresas ligadas à 

realização de eventos ca pendura-

da na boa vontade dos municípios, 

que vão ter mais 800 mil euros para 

criar uma programação cultural em 

rede em 2021, ano de eleições autár-

quicas 

Em alternativa ao 365 Algarve,  

o Ministério da Economia, que tute-

la o turismo, anuncia “um novo 

programa” com idênticos objecti-

vos, a ser criado no âmbito do Orça-

mento do Estado (OE) 2021,  

não referindo montantes, nem cri-

térios de acesso às fontes de nan-

ciamento. Por outro lado, a Comis-

são de Coordenação e Desenvolvi-

mento Regional do Algarve aprovou, 

na semana passada, uma candida-

Secretária de Estado da Cultura diz que o 
projecto é “da maior importância para a 
região”, mas por decisão do Ministério  
da Economia volta tudo à estaca zero 
após um investimento de 1,5 milhões/ano

tura conjunta apresentada pela 

Comunidade Intermunicipal do 

Algarve — Amal e pela Direcção 

Regional de Cultura para a realiza-

ção de cerca de 70 eventos, com 

entrada gratuita, destinados a “dina-

mizar o turismo cultural nas suas 

várias vertentes”. O projecto visa 

“apoiar os artistas locais de cada 

município, realizando itinerâncias 

entre si”, nas várias áreas que carac-

terizam o património imaterial da 

região. 

“Descartáveis para a tutela” 
“Alguém foi convidado a participar 

na elaboração desse programa?”, 

pergunta João de Brito, da associa-

ção Lama Teatro, dirigindo-se à 

mais de uma dezena de agentes cul-

turais que se reúne, via Zoom, num 

encontro em que o PÚBLICO parti-

cipou como convidado. O desenho 

e a concepção do novo programa 

passaram ao lado deste grupo de 

criadores. Giacomo Scalisi, da Coo-

perativa Cultural Lavrar o Mar, enfa-

tiza: “Infelizmente, já estamos habi-

tuados a ser um pouco descartáveis 

para a tutela.” 

Com os aviões em terra, os restau-

rantes a ameaçar fechar portas e as 

camas dos hotéis vazias, as vozes 

dos operadores turísticos de uma 

região altamente dependente desta 

indústria falam mais alto. O Algarve 

tem a promessa de receber do 

Governo 300 milhões de euros para 

fazer face ao impacto da pandemia. 

Questionado pelo PÚBLICO sobre o 

futuro do 365 Algarve, o gabinete do 

ministro da Economia responde: “O 

Turismo de Portugal [organismo 

que está sob a tutela do ministério] 

está a trabalhar numa medida que 

visa a concessão de apoios nancei-

ros que permitam às microempre-

sas e às pequenas e médias empre-

sas a retoma da sua actividade, 

através da organização de novos 

eventos.”  

Em paralelo, e no âmbito do OE 

para o próximo ano , adianta, foi 

criado um “novo programa de apoio 

às actividades artísticas que abrange 

arquitectura, artes plásticas, design, 

fotogra a, novos média, circo, dan-

ça e música, áreas que encontravam 

no 365 Algarve representativida-

de”. 

Mas, se assim vai acontecer, Ale-

xandra Santos, da Cooperativa Qrer, 

que organiza o Festival da Comida 

Esquecida, deixa uma pergunta: 

“Porque é que vamos deitar por ter-

ra uma data de dinheiro, trabalho, 

energia e pensamento para depois 

recomeçar?” 

Idálio Revez

Eva Poro, espectáculo comunitário  criado pela Cooperativa Cultural Lavrar o Mar e apresentado em Aljezur, foi um dos projectos financiados pelo programa 365 Algarve
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