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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA PARTILHA ALTERNATIVA 2019 

 

De forma a tentar viabilizar o plano de atividades previsto para 2019, apresentamos várias propostas a diferentes 

entidades. Abaixo o histórico dos sucessos e insucessos: 

 

DIVaM, programa da DRCA.  Apresentamos duas propostas das quais uma foi aprovada:  

 

ÁGUAS PASSADAS MOVEM MOINHOS: A proposta não foi realizada por falta de fundos suficientes para todas as 

propostas. Tratava-se de uma performance de dança de Yuko Kominami criada especialmente para as Ruínas Romanas 

de Milreu, inspirada pelo templo existente nesta vila romana que, segundo o arqueólogo Joaquim Botto, mostra 

evidência de ter sido consagrado primeiramente a Vênus, divindade protetora das águas das termas.  

 

MENSAGEM PARA UM TEMPO FUTURO.  A VIAGEM DAS PALAVRAS.  PROPOSTA APROVADA E REALIZADA A 3 DE OUTUBRO  

A ação de formação  em expressão artística que foi realizada sob a orientação da artista plástica e professora Isabel 

Macieira, com alunos do Agrupamento de Escolas da Vila do Bispo, e que resultou numa instalação que representava 

graficamente a viagem de circunavegação de Fernão de Magalhães, e ao mesmo tempo expressa desejos dos alunos, em 

palavras que foram metaforicamente lançadas aos ventos do promontório de Sagres.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Mensagem-para-um-Tempo-Futuro-A-Viagem-das-Palavras-108140980620115/?modal=admin_todo_tour
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VIVA A PRIMAVERA, programa da Câmara Municipal de Tavira. Apresentamos um único projeto de programação 

intitulado PRIMAVERA MULTIDISCIPLINAR com o seguinte conteúdo:  

I. PRIMAVERA NO JARDIM DE SÃO FRANCISCO COM YUKO KOMINAMI & TOMÁS TELLO - DANÇA 

II. PRIMAVERA NO CINEMA . AMARCORD de FELINI, e HOMENAGEM A NINO ROTA – MÚSICA E CINEMA 

III. PINTAR TAVIRA NA PRIMAVERA - ARTES VISUAIS 

IV. A CARTA DA CORCUNDA PARA O SERRALHEIRO – TEATRO, MÚSICA E MARIONETES 

V.  

Recebemos uma comunicação do Chefe da Divisão de Cultura, Património e Museus, que dizia:  
 
…”Tendo em conta a dotação orçamental do programa e com base nas normas do programa será possível apoiar 

um projeto/atividade por cada associação” 

Demonstrava interesse em que apresentássemos então a Homenagem a Nino Rota.  

Contestamos a decisão por nos parecer, tendo em vista a programação de 2018, que essa interpretação das normas só 

estava sendo aplicada à Partilha Alternativa. Apesar disso, aceitamos apresentar um único evento dando preferência a 

realizar A CARTA DA CORCUNDA PARA O SERRALHEIRO, uma vez que, desmantelada a nossa proposta, esta ao menos 

cumpria uma vertente social por se destinar a dois centros de dia em Luz de Tavira e Santa Luzia.  

 

Nessa altura não se conheciam ainda os resultados e esperávamos que então cada associação realmente só viesse a ter 

um evento apoiado. Tal não se verificou como se pode ver na programação anunciada pela CMT. Voltamos a solicitar 

que se examine esta questão de forma a se garantir equanimidade no tratamento da Partilha Alternativa perante as 

demais associações culturais do Concelho. 

  

FESTA DOS ANOS DE ÁLVARO DE CAMPOS 2019 

Solicitado apoio à DRCA e à CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA ao programa, para compor a candidatura ao 365 Algarve. 

Pela segunda vez recusado pelo 365, desta vez com um aviso duplo: primeiro recebemos um aviso de que nosso projeto 

não era elegível. Depois um email onde já o consideravam elegível mas não contemplado por já existir outro projeto no 

programa dedicado a poesia…  

 

Concorremos ao apoio Bianual da DGARTES. Ficamos no 4º lugar entre os não-elegíveis, o que infelizmente é apenas 

uma desclassificação de qual ninguém se pode orgulhar. Sem preocupação de cumprir prazo, estamos a ponderar 

contestar a fundamentações para a nossa desclassificação. A princípio se considera termos um projeto com potencial, 

mas, segundo o júri, faltam-nos uma estrutura profissional mais completa (que incluísse técnico e som e luz e 
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administrador especializado) e uma programação que no parecer apresentado, teria que ser mais consistente e garantir 

qualidade artística. Eu acredito que quando já se conseguiu desenvolver um projeto artístico de qualidade, com 

relevância cultural, de excelência no contexto em que intervém, que represente o setor a nível nacional e internacional, 

que conte com uma equipe profissional completa e qualificada, que tenha alcance e visibilidade auferíveis pela 

diversidade de públicos-alvo que atinge, com alta adesão de participantes e público, com um plano de comunicação 

inovador e eficaz, alta capacidade de captação de recursos financeiros e parcerias estratégicas, e, como cereja no topo 

do bolo, se consegue com isso tudo concretizar o que se pode considerar um serviço público... com todos esses fatores 

de autossuficiência, não seria necessário se recorrer ao apoio de entidades públicas que serviria justamente para se 

conseguir atingir paulatinamente tais desideratos... mas por este julgamento verifica-se que o júri considera ser preciso 

ter isso tudo já conseguido para se poder concorrer a este apoio e esperar ter algum sucesso. Para reflexão futura. 

 

DANDO CONTA DA REALIZAÇÃO DOS PROJETOS QUE CONSEGUIMOS APROVAR: 

 

VIVA A PRIMAVERA – CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA . A CARTA DA CORCUNDA PARA O SERRALHEIRO  

A peça foi apresentada no Centro de Dia da Luz de Tavira, para a população senior e para as crianças. Foi também 

apresentada na Associação Âncora de Santa Luzia, para os utentes seniors. 

 

WHISKY GALORE . DRCA APOIO À CRIAÇÃO 

O projeto juntando poetas portugueses e escoceses fez parte da FESTA DOS ANOS DE ÁLVARO DE CAMPOS e foi, em 

parte, financiado por este apoio. O Whisky Galore contava já com algum apoio especialmente da Scotts Books 

International, de investidores locais e dos próprios participantes.  
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A CONCUBINA JAPONESA – DRCA APOIO À CRIAÇÃO 

O projeto fez parte da FESTA DOS ANOS DE ÁLVARO DE CAMPOS, e, com exceção da logística e técnica, que foram 

fornecidos pela Casa Álvaro de Campos e a CMT, foi financiado por este apoio da DRCA. Relatório  

 

 

 

FESTA DOS ANOS DE ÁLVARO DE CAMPOS 2019  

 

O programa apresentado pode ser consultado no site https://festadosanosdealvarodecampos.com/. 

Um balanço do resultado destes 5 anos de FESTA pode ser conferido num artigo do jornal POSTAL DO ALGARVE que 

anexamos.  

Não tendo conseguido o apoio do 365 Algarve para a realização da FESTA DOS ANOS DE ÁLVARO DE CAMPOS 2019, 

realizamos o que chamamos de “programa possível”, que contou com uma generosa gratuidade profissional de diversos 

intervenientes, investimentos diretos de uma série de parceiros entre associações e empresários locais. Anexamos o 

relatório apresentado para a Câmara Municipal de Tavira .  

                                                                                                                                                           Tavira, 07 de Janeiro de 2020                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

https://festadosanosdealvarodecampos.com/

