


A prática da cultura, das artes e do desporto, é um direito de todos 
os cidadãos consagrado na Constituição Portuguesa. Todos sabemos das dificuldades 
que os portugueses conhecem, para poderem ter acesso livre à cultura e ao desporto. 
São elas, a falta de tempo e de energia, devido aos horários de trabalho prolongados, os 
tempos de transporte entre trabalho e casa, o pouco tempo que sobra para a família e 
para as preocupações diárias. São elas a falta de equipamentos culturais e desportivos 
em número suficiente e distribuídos pelo território nacional, perto de casa e com preços 
acessíveis ou mesmo de acesso livre. São ainda obstáculos à prática generalizada da 
cultura e do desporto, ao longo de toda a vida, a insuficiência de estratégias nacionais 
e regionais, a escassez de programas qualificados e dos meios necessários. Falta 
investimento na cultura e no desporto em Portugal.

Se isto é assim para a maioria dos cidadãos – que nunca pôde 
aprender um instrumento musical, que gostava de fazer teatro e nunca teve essa 
oportunidade, que quer jogar basquetebol e não tem onde nem quando – que dizer 
dos cidadãos com deficiência? Estes enfrentam as mesmas dificuldades e todas as 
outras próprias de uma sociedade não inclusiva. É a organização da vida e do espaço 
públicos, que não facilita a mobilidade, em todas as horas, das pessoas com deficiência. 
São os muitos equipamentos – salas de espectáculos, oficinas de arte, pavilhões 
gimnodesportivos, estádios e parques – que não são construídos a pensar nelas. São 
os programas e os horários que excluem estas pessoas ou as empurram para horas 
impossíveis. São os programas do Estado e da maioria das autarquias, que dedicam aos 
cidadãos com deficiência políticas e projectos insuficientes, desqualificados e elitistas.

As colectividades, os clubes, as instituições, as estruturas culturais 
e desportivas, todos fazem o que podem, mas neste quadro, e sem o adequado apoio do 
Estado, não podem fazer o seu trabalho tão bem como gostariam, nem proporcionar as 
respostas suficientes e necessárias.

Estamos, hoje, aqui, na rua, no espaço público, para motivar todos os cidadãos 
para a exigência. Que a cultura e o desporto seja parte da vida de todos! Que esse 
direito seja assegurado por um investimento do Estado à altura de um pais civilizado e 
moderno. Que o parente pobre das políticas praticadas – a Cultura – veja contemplado 
no Orçamento do Estado 1% do PIB, como recomenda a UNESCO. Que aos cidadãos, 
e aos cidadãos com deficiência em especial, não fique reservado o mero papel de 
telespectadores de eventos culturais e desportivos.

Nós somos – nós fazemos! Podemos e queremos fazer cultura e desporto! 
Decidimos agir pela nossa felicidade, porque estamos vivos! 


