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Dos arredores de Lisboa até aos limites de Coimbra: que comunidades são estas? 
Congresso às Quartas, através de David Santos, as atrizes de gerações  

distintas Maria João Luís e Paula Luiz e André Agostinho,  
ouve as vozes da comunidade nas Artes e na Cultura 

 

1 de Julho de 2020 | 21h00 | Arruda dos Vinhos 

Jardim do Centro Cultural do Morgado 

 

Depois de Alvaiázere e Ourém, o Congresso às Quartas ruma ao Oeste. Na próxima 
quarta-feira, dia 1 de Julho, o Congresso da Rede Cultura 2027 – O Futuro da Nossa 
Cidade estará em Arruda dos Vinhos, já no distrito de Lisboa, para uma sessão intitulada 
“Artes e Cultura: as vozes da comunidade” que pretende refletir sobre o envolvimento e 
a participação das comunidades na criação artística no atual contexto. Que fórmulas? Da 
mera recolha de informação à integração na própria performance e os binómios cultura 
do território ou cultura para o território serão alguns dos temas abordados.  
 
Para esta reflexão contaremos com André Agostinho (diretor Artístico do Festival de 
Cinema Curt'Arruda), David Santos (Curador da Colecção de Arte do Estado), Maria João 
Luís (atriz e encenadora), Paula Luiz (atriz) e a jornalista Teresa Vieira, que fará a 
moderação do debate. Esta sessão pode ser acompanhada em direto no facebook da 
Rede Cultura 2027, a partir das 21h00 do dia 1 de Julho.   
 
Para o ciclo Congresso às Quartas, que pretende reflectir as atuais problemáticas da 
cultura e a recuperação do sector artístico e cultural, o Congresso articula-se com a 
iniciativa Próximo Passo, colaborando com as Cátedras Unesco dos Institutos Politécnicos 
de Leiria e Tomar, parceiros da Candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027. Esta 
iniciativa, trata-se de fórum de pensamento online aberto a todos os agentes culturais, 
locais, regionais, nacionais e internacionais, que pretende recolher contributos sobre 10 
questões fundamentais. O Congresso da Rede Cultura 2027 acontece, por esta via, todos 
os dias.  
 
Os restantes momentos do Congresso da Rede Cultura 2027, presidido pelo Embaixador 
Luís Castro Mendes, anterior Ministro da Cultura, estão disponíveis em contínuo no 
website e canal de Youtube da Rede Cultura 2027.    
 
 

+ informações e acreditações imprensa: comunicacao@redecultura2027.pt | 244 839 646 
Transmissão online em direto: facebook 

Contribuir para esta sessão do Congresso: pergunta 5  
 + sobre o “Próximo Passo”: site 

+ sobre o Congresso “O Futuro da Nossa Cidade” e rever as sessões anteriores: site 
Depoimento do Embaixador Luís Castro Mendes, Presidente do Congresso: YouTube 

Centro Cultural do Morgado: mapa 

Esta sessão é uma co-produção: 
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