
CARTA ABERTA 

À SENHORA SECRETÁRIA DE ESTADO DA CULTURA 

 

 

Ex.ma Senhora Secretária de Estado da Cultura, 

 

Em nome pessoal e em nome de todos os vimaranenses que represento, aceite sincero 

agradecimento pela visita e pelo tempo que ora dedicou a Guimarães e aos seus 

equipamentos culturais. 

Saiba V.ª Ex.ª que apreciei as simpáticas palavras que dedicou à Plataforma das Artes e 

da Criatividade, que alberga o Centro de Artes José de Guimarães, edifício que obteve 

um prémio internacional e que, conforme o expressou, é «incontornável pela 

dimensão, pela qualidade e pelo acervo».  

Não poderia estar mais de acordo com a Senhora Secretária de Estado quando diz que, 

e cito, «isto (Plataforma das Artes e da Criatividade) tem que ter o apoio a todos os 

níveis, porque isto (Plataforma das Artes e da Criatividade) é de uma dimensão para 

além da regional».  

Concordo também quando refere o «apoio pontual que a Direção Geral das Artes 

possa vir a dar a exposições» e o apoio político de V.ª Ex.ª e do Governo, «para que 

Guimarães continue no circuito cultural». 

Mas, Senhora Secretária de Estado, permita-me lhe sublinhe uma reivindicação muito 

concreta: o apoio financeiro ao equipamento, obviamente nele incluindo o apoio 

financeiro proveniente do Orçamento de Estado.  

Porque, sabe, Senhora Secretária de Estado, em Guimarães – com exceção dos 

partidos da Direita, que truncaram as declarações que V.ª Ex.ª fez aquando da recente 

visita, com o objetivo de criar um incidente político e assim produzirem um número 

mediático –, dizia, em Guimarães há uma população que lutou, luta e lutará para que a 

cidade “Capital Europeia da Cultura” vá bem mais além de 2012. 

Além disso, essa população não esquece… Não esquece que foi um Governo do Partido 

Socialista que acometeu a Guimarães e aos Vimaranenses a responsabilidade de 

organizar a melhor “Capital Europeia da Cultura” e aquela que mais e melhor 

conseguiu envolver os cidadãos. 

Não esquece que foram os partidos da Direita, em Guimarães, que teceram críticas e 

reservas ao evento, muito concretamente ao próprio edifício que V.ª Ex.ª visitou na 

passada semana, o tal edifício que, como bem disse, «tem dimensão além da regional» 

e, como tal, acrescenta valor a Guimarães, à Região, ao País e à Europa.  



Não esquece que, desde 2012, houve um Governo liderado pelos partidos da Direita, 

com correligionários locais, que nunca, mas nunca, reivindicaram uma discriminação 

positiva do Orçamento de Estado para financiamento dos equipamentos culturais de 

Guimarães, precisamente aqueles que são agora os primeiros a condenar as 

declarações que V.ª Ex.ª fez neste contexto. 

Senhora Secretária de Estado, estou certo que estaremos de acordo em muito do que 

escrevi e também estaremos de acordo que não podemos comparar o Centro Cultural 

de Belém, equipamento da “CEC 1994”, ou a Casa da Música, equipamento da “CEC 

2001”, com a Plataforma das Artes e da Criatividade. Tal como não podemos comparar 

Lisboa ou Porto com Guimarães. São cidades diferentes, com dimensões diferentes.  

Claro que se V.ª Ex.ª mo perguntasse, lhe diria que Guimarães e a Plataforma das Artes 

são cidade e casa de cultura incomparavelmente melhores e mais bonitos que os 

demais. Naturalmente, rebater-me-ia a vaidade e a imodéstia pela circunstância de ser 

vimaranense orgulhoso. 

Note, contudo, que o argumento que os Vimaranenses e os seus legítimos 

representantes locais – em que me incluo –, invocam, para defender a tese de que os 

equipamentos culturais originários da “CEC 2012” devem merecer o financiamento do 

Orçamento Geral de Estado, é o do cumprimento do Princípio da Igualdade, princípio, 

como muito bem sabe, segundo o qual deve ser tratado por igual o que é igual e de 

forma diferente o que é diferente.  

Ora, sabendo V.ª Ex.ª que o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e a Casa da Música, 

no Porto, são financiados em proporções diferentes pelo Orçamento Geral de Estado, 

é natural e justo que a Plataforma das Artes e da Criatividade também o seja. De forma 

igual? Não. De forma diferente. 

É esse o argumento que sempre invocamos e que continuaremos a invocar, 

independentemente do partido que lidera o Governo, aliás, saiba a Senhora Secretária 

de Estado, este é motivo por que lhe dirijo esta carta.  

Conhecedor das dificuldades que o país atravessa, da amputação que o Governo 

antecessor provocou na Cultura em Portugal, sou também conhecedor da visão e da 

importância que os Socialistas de Guimarães e do país dedicam à Cultura, à sua 

generalização e universalidade.  

Espero ouvir de V.ª Ex.ª. 

Com toda a consideração, 

 

Luís Soares  

Deputado Vimaranense, eleito pelo Círculo Eleitoral de Braga 


