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Nota introdutória
Quarenta e dois anos depois de ter sido lançada a iniciativa que esteve na origem da atual ação
da União Europeia intitulada “Capitais Europeias da Cultura” (European Commission, 2015) e
cujas linhas orientadoras estão definidas até ao ano de 2033 (Decisão nº 445/2014/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho), Portugal vai, depois de Lisboa 1994, de Porto 2001 e de
Guimarães 2012 (Lopes, 2016), ter mais uma cidade com o título de Capital Europeia da Cultura
(CEC). A CEC visa o desenvolvimento de um programa cultural anual com uma forte dimensão
europeia, que, entre outros, integre a participação de artistas e organizações culturais locais e
que concorra, nomeadamente, para alargar o acesso e a participação na cultura.
Os dados mais recentes sobre o consumo e a participação cultural dos europeus (Eurostat, 2019)
revelam que cerca de 64% da população adulta assistiu ou participou em pelo menos uma
atividade cultural em 2015: a ida ao cinema foi a atividade cultural praticada pela percentagem
mais alta dos europeus (45,9%), ainda que com pouca diferença em relação às visitas a locais
culturais (43,4%) e a assistência a espetáculos ao vivo (42,8%).
Sobre a participação cultural, 2020 foi um ano particularmente peculiar devido os
constrangimentos provocados pela Covid-19, que implicaram a suspensão das atividades
culturais durante vários e longos períodos um pouco por todo o mundo. O estudo Culture Restart
Experience Survey (Insights Alliance, 2021) sobre a retoma da participação cultural revela que
uma elevada percentagem dos inquiridos (83%) relata uma atitude positiva face ao regresso aos
eventos culturais ao vivo, com a confiança dos participantes a aumentar de 59% para 81% após
assistirem ou participarem num evento.
Em Portugal, as estatísticas sobre participação cultural mais recentes reportam ao ano de 2016
(Instituto Nacional de Estatística, 2020). De acordo com os dados disponibilizados pelo INE, a
atividade cultural com uma percentagem mais alta de participação (67,2%) foi a assistência a
espetáculos ao vivo, seguida pela visita a locais culturais (46,4%) e pela ida ao cinema (45,6%).
Exceto algumas investigações realizadas com a finalidade principal de obtenção de graus
académicos (e.g. Alves, 2017; Gama, 2011; Marques, 2012) e de alguns estudos de grandes
eventos culturais (e.g. Universidade do Minho, 2013; Fortuna, 2003; Santos, 2002; Santos 1999),
de organizações (e.g. Brito & Martins) e de municípios em particular (e.g. Lopes & Aibéo, 2007;
Costa & Cabral, 2006; Silva, Luvumba, Santos, & Guerra, 2000), a análise dos públicos da cultura
ainda não é uma prática ancorada em Portugal. Sublinha-se ainda que, ao contrário da área dos
museus que foi recentemente alvo de vários estudos de públicos (e.g. Neves, 2019), na área do
teatro (Gomes, 2000), por exemplo, os estudos ainda são mais escassos e desatualizados.
Foi com este pano de fundo que o estudo “Públicos da Cultura de Braga: 2º semestre de 2020”
foi realizado pelo PolObs entre julho de 2020 e junho de 2021. Estudo este que se encontra
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enquadrado na Estratégia Cultural de Braga 2020-2030 (ECBra2020-2030) e no processo de
candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura 2027 (Braga’27).
A proposta de trabalho integrou uma primeira dimensão de análise que visou uma aproximação
ao contexto cultural da região nas suas mais variadas dimensões, com especial incidência ao
Município de Braga (MunBraga). Tendo em consideração o trabalho desenvolvido no âmbito da
ECBra2020-2030, optou-se por fazer uma contextualização cultural sintética que nos permitisse
sublinhar alguns aspetos relacionados com as palavras-chave do projeto.
A análise documental revelou-se particularmente importante na primeira dimensão do estudo,
mas também nos permitiu preparar de forma fundamentada a implementação de outros
instrumentos de recolha de dados, como os inquéritos por questionário, entrevistas e grupos de
discussão. De realçar ainda que a informação recolhida através da análise documental também
foi utilizada para triangular os dados provenientes dos inquéritos por questionário, das entrevistas
e dos grupos de discussão entretanto dinamizados.
Realçamos que o processo de análise documental, que decorreu de forma incremental durante
todo o estudo e teve em linha de conta as propostas metodológicas de Bardin (2007), Bell (2008),
Chaumier (1979), Fernandes (2010) e Sousa (2009), se dividiu em três fases: recolha, pré-análise
e análise.
1) Na primeira fase, a de recolha, procurou-se identificar e reunir um conjunto amplo
de documentos e informações diversificados que servissem os objetivos do estudo.
A análise documental incidiu principalmente sobre três tipologias de documentos
inseridos ou relativos ao período entre 2017 e 2021:
 documentos oficiais de livre acesso (e.g. Orçamento Municipal e Grandes
Opções do Plano, Plano Estratégico Educativo Municipal, Relatórios de
Gestão 2017-2019, Regulamentos Municipais, Atas da Assembleia Municipal;
Atas da Câmara Municipal), que foram obtidos, essencialmente, com recurso
à consulta de páginas da internet institucionais (e.g. CMBraga, INE, Diário da
República, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte);
 documentos de gestão interna facultados pelo MunBraga, produzidos
maioritariamente pelos serviços que têm a seu cargo a gestão dos espaços e
equipamentos culturais municipais;
 documentos relacionados com a informação e comunicação culturais, o
clipping, que nos foi enviado pelo MunBraga, mas também material de
divulgação produzido pelo MunBraga nos últimos anos, notícias na imprensa
local sobre a temática da cultura, e ainda páginas da internet, plataformas
online e páginas das redes sociais do MunBraga e dos seus espaços e
equipamentos culturais.

11

2) Compilados os documentos, procedeu-se à pré-análise com a validação e seleção
dos documentos recolhidos tendo em conta a sua adequação para os fins deste
estudo. Paralelamente realizou-se uma pré-análise aos documentos selecionados
assente na identificação de um conjunto de palavras-chave (e.g. Arquitetura,
Arquivo, Arte, Artes do Espetáculo, Artes Visuais, Artista, Associativismo,
Audiovisual,
Estratégia,

Biblioteca,
Evento,

Comunicação,

Feira,

Festa,

Cultura,

Equipamento,

Financiamento,

Impacto,

Espectador,

Interdisciplinar,

Investimento, Livro, Multimédia, Património, Publicação, Publicidade, Público,
Rancho, Romaria, Usuário, Visitante) e a sua incidência em contexto relevante para
o estudo. A pesquisa de incidência de palavras permitiu localizar nos documentos a
informação mais importante para a prossecução da análise e identificar a
necessidade de complementar a recolha com documentos específicos.
3) A terceira fase deste processo compreendeu a análise propriamente dita, na qual se
reduziu a quantidade e variedade de dados e informação nos documentos
selecionados a elementos que permitissem uma leitura crítica. A diversidade de
documentos necessários para uma análise eficaz impede a rigidez metodológica,
pelo que se optou por uma abordagem flexível ao emprego de diferentes técnicas
de análise (e.g. análise de conteúdo, análise de usabilidade, entre outras). Não
obstante, definiu-se um conjunto de temáticas de análise transversais que foram
construídas a partir dos objetivos do estudo.
Na segunda dimensão do estudo debruçámo-nos sobre as estratégias para o diálogo, o
envolvimento, a fidelização, a captação e a formação de públicos para a cultura. Para o efeito
socorremo-nos, essencialmente, dos dados provenientes da análise documental, das entrevistas
a informantes privilegiados e dos grupos de discussão.
A terceira grande dimensão do estudo centrou-se, como não podia deixar de ser, nos públicos
da cultura de Braga, mas também nos públicos potenciais da cultura de Braga: os inquéritos por
questionário foram os principais instrumentos de recolha de dados, através dos quais procurámos
reunir contributos para que espaços, equipamentos e organizações culturais de Braga conheçam
de forma mais profunda os seus públicos e públicos potenciais.
De realçar que nas três dimensões principais também foi lançado um olhar transversal para
Braga’27, ou melhor, para a contaminação das realidades observadas pelo facto do MunBraga
estar a preparar a candidatura a Braga’27.
Assim, na apresentação dos resultados, começaremos por fazer um brevíssimo percurso até
Braga’27, através da convocação de alguns dos eixos mais relevantes identificados na análise
PESTAL que foi efetuada, mas também lançando um olhar para a timeline do processo que foi
iniciado pelo MunBraga a 28 de abril de 2017 com o anúncio da candidatura a Braga’27 e fazendo,
como é evidente, uma paragem estratégica na ECBra2020-2030.
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Os inquéritos por questionário serão os protagonistas do segundo capítulo – o primeiro destinado
à população em geral (QPBRA) e o segundo destinado às comunidades escolares de Braga e às
comunidades académicas da região onde Braga se insere (QPEA).
As nove entrevistas a informantes privilegiados e os três grupos de discussão, que envolveram
21 participantes, ocuparão, respetivamente, os terceiro e quarto capítulos.
O relatório encerra com os tópicos em jeito de conclusão, que se espera que contribuam
substantivamente para a fundamentação dos processos de tomada de decisão no trabalho a
desenvolver em Braga na área dos públicos da cultura.
A terminar, sublinhamos que o presente estudo foi desenvolvido num período particularmente
complexo, nomeadamente devido aos constrangimentos que a Covid-19 infligiu ao setor cultural.
Assim, é importante não esquecer que estamos inevitavelmente num ponto de não retorno no
setor cultural, tanto mais que os impactos da Covid-19 se vão fazer sentir, designadamente nas
formas de relação dos públicos com a cultura, muito para além da pandemia.
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1. Aproximação a Braga’27
Para a aproximação ao contexto de Braga decidimos realizar uma análise PESTAL, que nos
permitiu uma abordagem macro ao território.
Neste caso específico, cada um destes fatores foi convocado, através de uma alargada análise
documental, tendo em consideração o contexto cultural de Braga. As cinco dimensões da
PESTAL foram usadas de forma estratégica e holística para pensar o setor cultural de Braga,
atribuindo especial enfoque à comunicação da cultura e aos públicos da cultura. Os fatores
políticos foram trazidos à discussão para compreender quais as tendências políticas e o
posicionamento dos líderes que podem influenciar o setor cultural, enquanto os fatores
económicos ajudaram a criar condições para entender os movimentos do mercado que podem
condicionar, positiva ou negativamente, o setor cultural. Os fatores sociais reforçaram a
necessidade de olhar para as características humanas gerais da comunidade e que podem afetar
o desempenho do setor cultural (e vice-versa), sendo que os fatores tecnológicos sublinham que
devemos estar igualmente atentos às inovações de todos os géneros independentemente do
âmbito de ação. Relativamente aos fatores ambientais, estes relembraram a necessidade de
avaliar os impactos dos aspetos ecológicos e do meio ambiente no setor cultural. Foram também
convocados os fatores que avaliaram impactos regulatórios e legais neste âmbito.
Paralelamente à PESTAL, considerou-se relevante analisar detalhadamente uma linha do tempo,
elaborada com base em documentos e notícias oficiais do MunBraga e de Braga’27, para se
perceber como a candidatura a CEC2027 se enquadrou e enquadra nas políticas municipais.
A última etapa desta aproximação a Braga’27, que nos propusemos realizar no âmbito do estudo
“Públicos da Cultura de Braga: 2º semestre de 2020”, é, como não podia deixar de ser, a
ECBraga2020-2030, que começou a ser desenvolvida em 2018 e foi apresentada publicamente
em 2020.

1.1. Dimensão cultural da PESTAL
Com uma história que remonta à época do Império Romano, Braga, que conta com cerca de
193.3331 habitantes, situa-se na região Norte (NUTSII) e na sub-região do Cávado (NUTS III).
Dada a localização de Braga no território, e tendo em consideração o âmbito deste estudo e
os seus objetivos, foi lançado um olhar analítico sobre o Programa Operacional Regional do
Norte 2014-2020 – “NORTE 2020” (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Norte, 2020). O programa não identifica, especificamente, públicos nem estratégias de
comunicação da cultura. No entanto, os eixos prioritários de investimento alocam fundos para

1

Resultados preliminares do Censo 2021. Ver https://www.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html
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a melhoria dos serviços e recursos municipais, nomeadamente com recurso às tecnologias
de informação, para a qualificação e capacitação do serviço público, e incentivam a articulação
com o setor universitário e empresarial e o fomento da inovação. O investimento na educação,
que pode incluir o ensino artístico universitário, além de numa vertente técnica e
profissionalizante, também está englobado. Para além disso, destaca-se a vertente de
investimento nas pequenas e médias empresas, na qual se poderiam certamente enquadrar
empreendimentos na área da cultura.
Braga e outros cinco Municípios – Amares, Barcelos, Esposende, Terras de Bouro e Vila Verde
– constituem a Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM do Cávado) 2 desde 2008.
Presidida pelo MunBraga, a CIM do Cávado reúne um território heterogéneo, com concelhos
rurais e urbanos, numa área total de 1245,8 km2, com uma população residente de cerca de
410 mil pessoas (dados de 2011) 3. A CIM do Cávado encontra-se, neste momento, a criar uma
estratégia para a estruturação do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, no
âmbito do próximo período de programação dos Fundos Europeus Estruturais de Investimento
(2021/2027). Todavia, é possível ter uma noção sobre a Estratégia de Desenvolvimento
Territorial do Cávado 2030 através do seu Relatório Preliminar (Comunidade Intermunicipal
do Cávado, 2021) lançado em maio de 2021, onde um dos eixos prioritários de intervenção
para o período 2021-2027 é “Cultura, Turismo, Sistema Urbano e Coesão Territorial”. Neste
eixo, destaca-se a linha de ação 20 “Programa de afirmação transfronteiriça, nacional e
regional do sistema cultural e criativo do Cávado”.
Braga integra ainda um conjunto de redes de cooperação nacionais e internacionais que
fortalecem o tecido e as dinâmicas administrativas e culturais do Município, nomeadamente:
Rede de Cidades Criativas da UNESCO 4, Rede Portuguesa de Cidades Interculturais 5, Rede
URBACT BOOSTINNO6, Eurocities7, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa 8, Eixo
Atlântico do Noroeste Peninsular (Capital Cultural do Eixo Atlântico) 9, Associação
Internacional das Cidades Educadoras 10, Acordo de Cooperação entre os Municípios de
Astorga (Espanha), Braga e Lugo (Espanha) 11, Acordo de Cooperação entre o MunBraga e a

2

Ver http://www.cimcavado.pt/

3

Ver https://www.cm-braga.pt/pt/0601/municipio/cooperacao-institucional/redes/item/item-1-429

4

Ver https://en.unesco.org/creative-cities/home

5

Ver https://www.cm-braga.pt/pt/0601/municipio/cooperacao-institucional/redes/item/item-1-4812

6

Ver https://urbact.eu/munic%C3%ADpio-de-braga-participa-na-rede-de-inova%C3%A7%C3%A3o-social-boostinno

7

Ver https://eurocities.eu/

8

Ver https://www.uccla.pt/membro/braga

9

Ver https://www.eixoatlantico.com/pt

10

Ver http://www.edcities.org/rede-portuguesa/

11

Ver https://www.cm-braga.pt/pt/0601/municipio/cooperacao-institucional/acordos-cooperacao/item/item-1-416
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Câmara Distrital de Água Grande (São Tomé e Príncipe)12, Caminho Cultural Atlântico13,
Quadrilátero Cultural (Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão)14 e Rota Ibérica
da Rota Europeia de Teatros Históricos15.
Desta forma, Braga fomenta o conhecimento da diversidade populacional do Município e a
integração das minorias em projetos, tais como: DiverCidade Braga - Uma Viagem
Intercultural16, que promove o reconhecimento das diferentes culturas presentes no território,
valoriza a diversidade e a tolerância e partilha as experiências e aprendizagens das diversas
comunidades migrantes; BragaINTEGRA17, que é uma aplicação móvel que auxilia o utilizador
a saber quais os primeiros passos a dar quando chega à cidade; e (Re)Escrever o nosso
bairro18, que integra um conjunto de iniciativas que buscam promover uma efetiva inclusão de
comunidades residentes em três bairros sociais de Braga. Braga é ainda palco do Projeto de
Mediadores Municipais e Interculturais, cofinanciado pelo POISE, Portugal 2020 e Fundo
Social Europeu19.
Braga é também reconhecida como Autarquia Familiarmente Responsável 20, tendo em conta
algumas das políticas de apoio social implementadas no concelho, nomeadamente aquelas
estruturadas através da Rede Social do Concelho de Braga.
Destaca-se também que, em 2018, Braga foi Capital Europeia do Desporto, em 2016, foi
Capital Ibero-Americana da Juventude21 e, em 2012, foi Capital Europeia da Juventude, uma
atribuição reconhecida pelo Fórum Europeu da Juventude, sendo considerada uma das
cidades mais jovens da Europa.
Fundada pelos romanos no ano 16 a.C. e denominada de “Bracara Augusta” 22 em honra do
imperador César Augusto, Braga é detentora de um vasto património cultural e edificado que
trespassa várias épocas e estilos artísticos, desde o romano, passando pelo românico e o
barroco, até ao contemporâneo. O património religioso tem uma presença muito forte no
MunBraga, com numerosas igrejas, capelas e conventos, além de monumentos destacados
como a Sé de Braga, o Santuário do Bom Jesus do Monte, e o Mosteiro de Tibães. O

12

Ver https://www.cm-braga.pt/pt/0601/municipio/cooperacao-institucional/acordos-cooperacao/item/item-1-415

13

Ver https://www.cm-braga.pt/pt/0601/municipio/cooperacao-institucional/redes/item/item-1-427

14

Ver http://www.quadrilatero.eu/Default.aspx

15

Ver https://www.erht.eu/page/en/routes/iberia.php?templang=pt

16

Ver https://www.bragadivercidade.pt/

17

Ver https://www.cm-braga.pt/pt/0201/home/noticias/item/item-1-7186

18

Ver http://reescreveronossobairro.cm-braga.pt/PT/sobre/

19

Ver https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/instrumentos-de-gestao/item/item-1-9033/download

20

Ver https://www.cm-braga.pt/pt/0101/viver/accao-social/apresentacao

21

Ver https://ecgcoop.org/braga-capital-ibero-americana-da-juventude-2016/

22

Ver https://www.uccla.pt/membro/braga
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património arqueológico de Braga prima pela sua diversidade, remontando a períodos muito
anteriores à fundação da própria nação. Nesta categoria, destacam-se os castros e as ruínas
romanas. A história milenar e o património material e imaterial classificado de Braga são cada
vez mais procurados por visitantes nacionais e internacionais, o que, associado aos
equipamentos e espaços culturais disponíveis no território, bem como ao ambiente criativo
proporcionado pelos diversos eventos, encontros, espetáculos e demais atividades, valeu a
Braga o reconhecimento de segundo “Melhor Destino Europeu 2019” 23 e “Melhor Destino
Europeu 2021”24 pela European Best Destinations.
No que diz respeito à política autárquica, o MunBraga é liderado pela coligação Juntos Por
Braga (Coligação PPD/PSD.CDS-PP.PPM)25 desde 2013.
Como Presidente da CMBraga, Ricardo Rio, assume, atualmente, as presidências dos
Conselhos de Administração das Empresas Municipais Teatro Circo (encarregue da gestão
do Theatro Circo e do gnration) e InvestBraga (uma agência para a dinamização económica
que atua como braço económico do Município, com a missão de promover o desenvolvimento
económico da região, atraindo investimento e empreendedores). O MunBraga é também um
dos fundadores e interveniente da Fundação Bracara Augusta, instituída em 1996 pela mão
do MunBraga, da UMinho, da Universidade Católica Portuguesa e do Cabido Metropolitano e
Primacial de Braga com o objetivo de realizar ou apoiar iniciativas socioculturais do concelho
de Braga.
A análise da estrutura orgânica da CMBraga revela que as competências e responsabilidades
no que toca à cultura estão, grosso modo, canalizadas em três organismos: a Divisão do
Centro Histórico, Património e Arqueologia (na dependência do Departamento de Urbanismo),
a Divisão de Cultura e a empresa Teatro Circo de Braga EM, S.A.
Além de outras incumbências relacionadas com o estudo, a conservação e a valorização do
património, a Divisão do Centro Histórico, Património e Arqueologia gere e coordena as
atividades de estruturas museológicas e espaços de exposições do MunBraga, e promove
atividades educativas, de informação, valorização e divulgação do património histórico-cultural
e arqueológico.
A Divisão de Cultura, que depende organicamente da Presidência do executivo municipal, tem
a seu cargo a gestão de alguns equipamentos municipais, a saber: Arquivo, Casa dos Crivos,
Torre de Menagem, Videoteca e Museu da Imagem, Edifício da Estação e Mercado Cultural
do Carandá. Esta Divisão tem a responsabilidade de proporcionar atividade cultural
diversificada e de dinamizar, coordenar e programar a atividade cultural do Município. Este

23

Ver http://www.turismodeportugal.pt/pt/Noticias/Paginas/braga-segundo-destino-europeu-do-ano-2019.aspx

24

Ver https://www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2021

25

Ver http://www.juntosporbraga.com/
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organismo terá uma função de supervisão e missão articuladora das iniciativas culturais de
Braga, o que poderá estar traduzido em iniciativas como o Braga Romana, que integra aspetos
respeitantes às áreas da arqueologia e do património, da educação, das media arts e de outros
campos que podem ser enquadrados na cultura, fazendo uso de espaços e equipamentos
múltiplos, aproveitando as suas características e potencialidades distintas.
A empresa municipal Teatro Circo de Braga encarrega-se da gestão integral de dois
equipamentos culturais – o Theatro Circo e o gnration (desde 2020, anteriormente sob a
alçada da Fundação Bracara Augusta) – o que inclui não só os aspetos da gestão financeira e
de recursos como os da gestão estratégica, programação e dinamização dos programas e
serviços de educação e mediação cultural (Município de Braga, 2020). Para além disso, é a
esta entidade que cabe a responsabilidade de implementar e coordenar o desenvolvimento
de ações provenientes da escala europeia, tais como a implementação do plano de ação de
Braga enquanto Cidade Criativa da UNESCO através do projeto Braga Media Arts e o
desenvolvimento de todo o processo de candidatura da cidade a CEC2027.
Relativamente à estrutura orgânica do MunBraga no que diz respeito à comunicação e à
comunicação cultural, destaca-se o Gabinete de Comunicação, Relações-Públicas e
Protocolo, o qual opera na dependência direta do Presidente da CMBraga.
O Gabinete de Comunicação, Relações-Públicas e Protocolo acumula responsabilidades nas
três valências que o designam, das quais salientamos aquelas que estão mais diretamente
relacionadas com a valência da comunicação, expostas no Artigo 53º da Estrutura orgânica,
nuclear e flexível dos serviços do MunBraga:
 Promover a imagem do Município junto da população do concelho e demais
instituições do Município;
 Elaborar e promover a publicação da newsletter e do boletim do Município;
 Divulgar junto da comunicação social iniciativas promovidas pelo universo da
autarquia e pelas empresas municipais, quando solicitado;
 Prestar informação e esclarecimentos aos órgãos de comunicação social;
 Garantir a uniformização da imagem do Município, definindo normas e modelos
de comunicação com o exterior;
 Garantir a atualização dos conteúdos do sítio da internet do Município e gerir a
presença da autarquia nas redes sociais.
Podemos perceber que, no âmbito da comunicação, este gabinete tem uma atuação limitada
à gestão e atualização do site institucional e redes sociais do MunBraga e à divulgação das
suas iniciativas.
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A responsabilidade da comunicação cultural do MunBraga recai, de forma veemente, na
empresa municipal Teatro Circo de Braga. Assim, é a este organismo que cabe não só
conceber e dinamizar todas as atividades e iniciativas englobadas nas responsabilidades que
lhe são atribuídas (sobretudo sobre o Theatro Circo e o gnration), mas também conceber os
respetivos planos de comunicação, elaborar os materiais e conteúdos, e executar as ações
necessárias e adequadas à sua implementação. Todavia, o orçamento municipal indica que
as responsabilidades na área da comunicação cultural poderão ser concretizadas através da
aquisição de bens e serviços, de acordo com as Grandes Opções do Plano de 2021 (Município
de Braga, 2020).
No que diz respeito ao conhecimento dos públicos, a Divisão de Cultura da Câmara Municipal
de Braga tem a responsabilidade de “proceder ao levantamento da realidade cultural do
Município” (Artigo 46.º da Estrutura orgânica, nuclear e flexível dos serviços do MunBraga),
não sendo, contudo, especificado o âmbito prático dessa incumbência.
Uma das iniciativas promovidas pelo MunBraga para potenciar a aproximação dos variados
públicos aos espaços, equipamentos e eventos culturais prende-se com a criação de cartões
de desconto, nomeadamente: Cartão Quadrilátero, Cartão Braga Kid, Cartão Jovem Municipal,
Cartão Sénior e Cartão Família Numerosa. Um dos destaques vai para a redução de 50% no
custo de acesso às atividades de carácter cultural promovidas exclusivamente pela
CMBraga26.
A InvestBraga – Agência para a Dinamização Económica de Braga – opera como “braço
económico do Município e tem como missão promover o desenvolvimento económico,
empresarial e cultural de Braga” (InvestBraga, 2018, p. 6). Analisando os Relatórios e Contas
de 2017, 2018 e 2019 da InvestBraga 27, percebemos que o investimento no setor cultural se
limita às edições da Feira do Livro de Braga e a alguns dados de eventos realizados no Altice
Forum. Todavia, é referido o Plano Estratégico para o Desenvolvimento Económico de Braga
(2014-2026) como agregador de várias áreas do desenvolvimento económico, incluindo a
cultura: “o desenvolvimento económico tem como finalidade fomentar a criação de emprego,
incentivar o investimento sustentável, disseminar a cultura cosmopolita e contemporânea,
atrair e reter visitantes e dinamizar o comércio. Em suma, convergir para uma “smart and
trendy city” (InvestBraga, 2018b, p. 9).
No Relatório e Contas de 2018 da InvestBraga percebemos que existe uma clara referência à
cultura, pois “incluem-se no objeto da InvestBraga o desenvolvimento de atividades para a
dinamização económica, promoção do empreendedorismo e a organização e realização de
exposições e feiras, congressos e outros eventos de carater socioeconómico, cultural,

26

Ver https://www.cm-braga.pt/pt/1101/viver/accao-social/intervencao-social/atencao-individual-e-familiar

27

Disponíveis em https://www.investbraga.com/SobreNos/RelatoriosContas
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desportivo, recreativo e turístico” (InvestBraga, 2019, p.123). Destaca-se ainda que
constituem atribuições da InvestBraga:
contribuir para a promoção dos agentes económicos e culturais da região de Braga,
através de ações a desenvolver a nível nacional e internacional; contribuir para a
dinamização do património económico, histórico e cultural do Município e da
população de Braga; [e] cooperar com as entidades interessadas na promoção de
manifestações culturais, desportivas e de outra natureza. (InvestBraga, 2019, p.123)

De acordo com a edição de 2018 do Plano Estratégico para o Desenvolvimento Económico
de Braga (2014-2026), traçado pelo executivo municipal de Braga e a InvestBraga, a cultura
e o turismo devem apresentar uma linha relacional, pelo que são trabalhados em conjunto no
quinto eixo de desenvolvimento. Relativamente à comunicação para a cultura, este documento
aponta como uma das ações estruturantes “Promover uma estratégia para a Cultura, no
âmbito da preparação da candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura” (InvestBraga e
MunBraga, 2018, p. 81). A estratégia passa por implementar “um programa de promoção e
projeção da cidade e capacitação dos agentes económicos e culturais” (InvestBraga e
MunBraga, 2018, p. 81).
No Relatório e Contas de 2019 da InvestBraga há uma clara referência ao Forum Arte Braga,
um “espaço cultural, integrado no Altice Forum Braga” (InvestBraga, 2020, p. 70). A galeria
Forum Arte Braga, sob alçada da InvestBraga e do Forum Braga, tem uma direção artística
responsável pela programação do espaço e, ao longo de 2019, este espaço acolheu
exposições, recebeu visitas guiadas, foi palco de oficinas para famílias e potenciou espaços
para formação.
Relativamente aos públicos, este Plano Estratégico para o Desenvolvimento Económico de
Braga destaca a sua localização privilegiada – “Braga é um local privilegiado na Península
Ibérica: em Portugal, mas junto à Galiza, servindo, simultaneamente, públicos portugueses e
espanhóis” (InvestBraga e Município de Braga, 2018, p. 47). Já o Relatório e Contas de 2018
da InvestBraga mostra preocupação nas ofertas para o público de eventos, nomeadamente
aqueles de grandes dimensões (e.g. música, feiras).
A InvestBraga tem na sua estrutura um departamento de Marketing e Comunicação cujas
valências destacam o marketing digital, as redes sociais, e a comunicação. Existe ainda na
empresa um cargo de Comunicação e Comunidade adstrito à incubadora de empresas
Startup Braga28. Em termos de comunicação para a cultura, podemos ainda destacar a
vontade de “implementar um plano de marketing e comunicação, adequado ao novo
posicionamento do Altice Forum Braga” (InvestBraga, 2019, p.48) explanada no Relatório e
Contas de 2018. O Relatório e Contas de 2019 (InvestBraga, 2020) refere a implementação

28

Ver organigrama: https://www.investbraga.com/Content/Images/8ed5f333-b60f-4fc3-ab84-ba9969256a05.pdf
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de uma área de marketing e comunicação e os seus resultados imediatos, a saber: “a criação
de uma área de marketing e comunicação com afetação de um recurso que permitiu o reforço
da presença do Altice Forum Braga nas redes sociais, como também o lançamento do
processo de execução de um novo site e de uma aplicação móvel” (p. 48).
Foi com este enquadramento que, no ano de 2017, o MunBraga anunciou a sua intenção de
se candidatar a CEC2027.

1.2. Algumas paragens simbólicas no processo de candidatura a CEC2027
Braga é oficialmente candidata a CEC2027, utilizando a imagem Braga’2729. A candidatura
está a ser preparada desde 2018, tendo como suporte a Estratégia Cultural de Braga
2020‑2030 (ECBraga2020-2030) (Município de Braga e Theatro Circo, 2020).
A primeira menção à candidatura de Braga a CEC2027 na comunicação oficial do município
aconteceu em 28 de abril de 2017, quando o Presidente da CMBraga, Ricardo Rio, anunciou
publicamente que a cidade seria candidata.
A análise da ação do MunBraga na área da cultura desde 2017, a partir de uma linha do tempo
elaborada com base nos documentos estratégicos do município e na comunicação oficial
através do site institucional do município 30 e o de Braga’2731, permite-nos perceber como esta
candidatura se encontra enquadrada nas políticas municipais, tanto no campo da cultura como
em outros relacionados.
O anúncio da candidatura de Braga a CEC2027 surge num ano marcante para o panorama
cultural da cidade no futuro próximo, já que o Plano de Atividades de Braga para 2017
(Município de Braga, 2017b) contemplava ações importantes neste âmbito. Em primeiro lugar,
a efetivação da candidatura da cidade à Rede de Cidades Criativas da UNESCO na categoria
Media Arts, cujo trabalho preparatório tinha sido iniciado em 2016, antes de a UNESCO ter
adiado as candidaturas para o ano seguinte. A candidatura de Braga a Cidade Criativa da
UNESCO na área das Media Arts foi submetida em junho de 2017 e, em outubro do mesmo
ano, a cidade recebeu a confirmação do título. A comunicação oficial do Município associa
esta conquista com a intenção de candidatura de Braga a CEC2027. Assim, em 2017, Braga
encetou um esforço de incremento de dinâmicas culturais, destacando-se o foco nas Media
Arts, com o arranque de um projeto que visava levar as Media Arts à comunidade escolar e a
sua integração na Noite Branca de Braga, um evento que o município considera ser
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emblemático da cultura da cidade, e ainda o lançamento de uma nova Agenda Cultural
municipal.
O Plano de Atividades de Braga para 2017 (Município de Braga, 2017b) inclui também a
candidatura a Capital da Cultura do Eixo Atlântico 2020. Esta iniciativa da rede de cidades do
Eixo Atlântico – que por sua vez está integrada na estrutura da Eurorregião Galiza-Norte de
Portugal – nasce em 2007 com o objetivo de projetar e dinamizar a cultura, os artistas e as
indústrias culturais e criativas da Eurorregião, contando com “a presença cultural dos países
historicamente ligados a Portugal e à Galiza”32.
O ano de 2017 foi também aquele em que Braga começou a definir concretamente a sua
estratégia no âmbito da sua adesão à Rede de Cidades Interculturais do Conselho da Europa,
com o objetivo de se tornar uma cidade mais inclusiva. De acordo com a página do MunBraga,
ser Cidade Intercultural acarreta, nomeadamente, o reconhecimento do potencial da
imigração e diversidade como uma mais-valia para a cidade e também a adoção de uma
perspetiva intercultural sobre os aspetos relevantes da política municipal.
O ano de 2018 viu um reforço e uma continuidade destas linhas de ação. Os documentos
estratégicos do MunBraga para 2018 (Município de Braga, 2017a, 2018) preveem o início das
atividades de preparação da candidatura de Braga a CEC2027 e a concretização de atividades
“relacionadas com a Braga Cidade Criativa da UNESCO em Media Arts” (Município de Braga,
2017a, p.35), contribuindo para a intenção de aumentar a diversidade da oferta cultural na
cidade.
A promoção da cidadania europeia em Braga é uma preocupação em 2018, tendo a cidade,
nesse ano, acolhido várias iniciativas nesse sentido, das quais se destaca o Fórum Económico
da EUROCITIES, rede de cidades europeias. O Presidente da CMBraga salientou o contributo
do evento para o reforço do envolvimento de Braga com as grandes cidades europeias, bem
como a importância que acolher grandes eventos internacionais tem para a projeção
internacional de Braga como boa anfitriã.
A inauguração do Forum Braga, em abril de 2018, foi um contributo nesse sentido. O
equipamento insere-se numa estratégia de dinamização económica e cultural de Braga que
pretende atrair novas tipologias de eventos (e. g. feiras, congressos, espetáculos de grandes
dimensões) e novos públicos para a cidade. A Galeria Forum Arte Braga, dedicada à Arte
Contemporânea, ilustra esta intenção.
Em dezembro de 2018, Braga deu o pontapé de saída para o desenvolvimento de uma
ECBraga2020-2030, no que o Município considerou ser um primeiro passo para a candidatura
da cidade a CEC2027.
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Em 2019, as linhas de ação que se tinham vindo a desenvolver para a cultura de Braga foram
solidificadas. O Município mantém e reforça a atividade na área das Media Arts, apostando
mais uma vez em projetos educativos. Com efeito, o foco nos públicos jovens é notório em
2019, não só no que diz respeito às Media Arts, como também em projetos que visam a
aproximação dos jovens ao património cultural (projeto ouRoute-Citizen Cultural Heritage), ao
Teatro (Curso Básico de Teatro para o Ensino Básico) e à leitura (Plano local para Braga
Cidade de Leitura).
O esforço de promoção da cidadania europeia junto da comunidade de Braga também se
mantém em 2019, com eventos dedicados à comunidade escolar e ao público em geral no
âmbito das comemorações do Dia da Europa (celebrado a 9 de maio).
A participação de Braga em redes de cidades europeias como a EUROCITIES é reforçada em
2019 – o que, segundo a comunicação oficial do município, faz parte da estratégia de
internacionalização da cidade.
A programação de Braga 2020 – Capital da Cultura do Eixo Atlântico foi apresentada em
outubro de 2019 e estava prevista para decorrer entre fevereiro e novembro de 2020.
Ainda em 2019, o Santuário do Bom Jesus do Monte foi inscrito na lista indicativa de Portugal
para Património Mundial da UNESCO, o que se insere nos esforços de valorização do
património por parte do MunBraga.
A Semana Santa de Braga é outro aspeto do património da cidade, agora na sua componente
imaterial, que sai valorizado em 2019. Neste ano, Braga marcou presença num encontro da
Rede de Semanas Santas, em que se propôs a criação de um Itinerário Cultural do Conselho
da Europa dedicado às Semanas Santas.
No ano de 2019 destaca-se ainda a ocorrência de eventos culturais que não estavam restritos
ao território urbano de Braga, tal como o Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous
(realizado em colaboração com as outras cidades do Quadrilátero) e o Festival Rodellus,
realizado em ambiente rural.
É ainda notório um trabalho de requalificação urbana e abertura de novos espaços dedicados
à cultura, como por exemplo o Castelo – Laboratório de Inovação de Braga. Esta estrutura,
instalada num edifício do Centro Histórico de Braga, destina-se a funcionar como espaço de
criação e capacitação de agentes culturais.
2020 foi o ano onde as atividades de preparação da candidatura de Braga a CEC2027
ganharam mais visibilidade e, não obstante os constrangimentos provocados pela Covid-19,
foram muitos os contributos da ação cultural do MunBraga que podem favorecer Braga’27.
Em fevereiro de 2020 tem lugar a abertura da Capital da Cultura do Eixo Atlântico em Braga,
numa cerimónia que pretendeu inaugurar um ano de maior visibilidade para a cultura e a
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colaboração transfronteiriça. Para Ricardo Rio, a Capital da Cultura do Eixo Atlântico “será
uma ponte importante para a construção da candidatura de Braga a Capital Europeia da
Cultura em 2027”33. Contudo, a pandemia da Covid-19 veio obrigar ao cancelamento da
maioria das atividades planeadas para 2020, tendo o Eixo Atlântico deliberado a favor do
adiamento da iniciativa para 2021.
Em 2020, o MunBraga volta a apostar no Turismo Religioso e a destacar a importância
fundamental da Semana Santa para a valorização e promoção turística da cidade, com Ricardo
Rio a frisar que
a componente religiosa é fundamental para a identidade e autenticidade de Braga,
sendo um elemento que nos diferencia em relação a outros territórios. Esta
característica será também um dos pilares cruciais da estratégia que estamos a
desenvolver para a candidatura a Capital Europeia da Cultura em 202734.

A ECBraga2020-2030 foi oficialmente apresentada a 2 de março de 2020 e no presente
documento encerrará esta aproximação a Braga’27.
A preparação da candidatura de Braga a CEC2027 em 2020 não se resume à elaboração da
ECBraga2020-2030, estendendo-se ou refletindo-se também em obras de requalificação
urbana vocacionadas para a criação de espaço público de matriz cultural na antiga escola
Francisco Sanches e a reabilitação do Convento de S. Francisco de Real. Neste âmbito
salienta-se a articulação com o programa URBACT e com a estratégia de reabilitação urbana
ARU Norte.
A 12 novembro de 2020 realizou-se a primeira reunião do Conselho Estratégico de Braga’27,
que foi apresentada oficialmente numa sessão pública no dia 27 do mesmo mês. A
comunicação oficial do MunBraga salientou o apoio dado à candidatura pela cidade do Porto
e pela região da Galiza. Das atividades englobadas no processo de candidatura de Braga a
CEC2027 que ocorreram em 2020 destacamos o Registo de Profissionais do Setor Cultural e
Criativo35, que arrancou em dezembro desse ano.
A pandemia da Covid-19 afetou profundamente as dinâmicas culturais de Braga em 2020. As
atividades municipais foram suspensas em março e retomadas progressivamente a partir de
maio de 2020, ainda que com severas limitações. Nesse ano o município lançou alguns
programas de apoio à criação artística, tais como o ACTUM – Convocatória Aberta de Projetos
Artísticos 2020, que tinha por objetivo apoiar 45 projetos em variadas áreas de artistas e
criadores bracarenses.
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A participação de Braga em redes de cidades europeias ganha destaque em 2020, com
Ricardo Rio a ser eleito para o Comité Executivo da EUROCITIES e o acolhimento de uma
reunião da Rede Europeia Urban Regeneration Mix (rede dedicada à transferência de
experiências e conhecimento do programa URBACT).
Em dezembro de 2020 foi ainda lançado o novo portal turístico de Braga – VisitBraga – e a sua
aplicação móvel, numa cerimónia onde foram também apresentadas:
as mais recentes publicações da estratégia de comunicação da marca VisitBraga,
nomeadamente a brochura, o mapa da Cidade e um Passaporte que permitirá aos
turistas “viajar” pelos 2000 anos da História de Braga (Replay) e conhecer a faceta
inovadora e criativa que o presente e o futuro desta Cidade reserva (Play)36.

A candidatura de Braga a CEC2027 ganha um novo dinamismo em 2021, com o arranque do
“SABER->FAZER”, um ciclo de formações para o setor cultural e criativo, a realização de
sessões de auscultação à população bracarense – “Vamos falar?”, o lançamento do jornal
“Vamos falar”, e um open call para propostas de projetos para Braga’27, que recebeu mais
de 100 submissões.
A Semana Santa volta a ser uma aposta do MunBraga em 2021, todavia em formato digital.
Numa notícia do site institucional do município, Ricardo Rio afirma a importância da Semana
Santa para a identidade coletiva de Braga37.
Os programas de apoio à criação artística renovam-se em 2021. O programa ACTUM tem a
sua segunda edição, visando o apoio a 35 projetos artísticos. Um outro exemplo é o programa
“Olh’Ó Teatro 2021 – Convocatória Aberta de Projetos Artísticos no âmbito da
Descentralização Cultural”, que se destina a apoiar a criação artística de agentes e produtores
concelhios na área do Teatro.
As atividades da Capital da Cultura do Eixo Atlântico, adiadas de 2020 para 2021 por força da
pandemia, são retomadas em abril de 2021. A programação integra, entre outras coisas,
festivais, espetáculos teatrais, intervenções no espaço público, apresentações de livros,
colóquios e exposições de artistas e criadores do espaço da Eurorregião Galiza-Norte de
Portugal.

1.3. Estratégia Cultural de Braga
A ECBraga2020-2030, que começou a ser elaborada em dezembro de 2018 e foi apresentada
publicamente em março de 2020, será a protagonista desta última etapa da aproximação a
Braga’27.
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A ECBraga2020-2030 é um plano para a vida cultural de Braga com objetivos e planeamento
de ações estruturados em quatro eixos estratégicos de intervenção, a saber:
1) Cultura, Diversidade e Criatividade;
2) Cultura, Inclusão e Participação;
3) Cultura, Conhecimento e Economia;
4) Cultura, Território e Paisagem.
Trata-se da primeira estratégia da cidade de Braga no âmbito da cultura, resultante de um
processo contínuo de mapeamento e auscultação de diferentes atores culturais e que permitiu
traçar o ADN cultural do território. Ao longo de quase dois anos, por meio de diferentes
formatos e metodologias (e.g. entrevistas individuais, focus groups, inquérito online,
documentação vídeo), o Município alcançou mais de 3 mil pessoas e organizações ativamente
interessadas na Cultura da cidade.
A partir de dados recolhidos entre 2018 e 2019, o documento lança um olhar muito
diversificado, e com alguma profundidade, sobre o contexto cultural de Braga. Dos destaques
apresentados no documento, convocamos aqui, a título meramente ilustrativo, a viola
braguesa, as media arts, o Santuário Bom Jesus do Monte, a Capital da Galécia, o Rito
Bracarense, o Estádio 1.º de Maio, o São João de Braga e os fidalguinhos.
Para além das peculiaridades supracitadas, é salientado, por um lado, o traço multicultural e
inclusivo do MunBraga, que teve um crescimento de 78% da população estrangeira nos
últimos seis anos (a comunidade imigrante brasileira representa cerca de metade dos
estrangeiros residentes na cidade); e, por outro lado, o facto do ensino artístico ter, em
diferentes níveis de escolarização, meio milhar de alunos.
Um dos aspetos interessantes do documento é que integra 73 vídeos, produzidos
essencialmente em dois formatos: depoimento e institucional.
Os vídeos em formato depoimento têm a participação de agentes culturais, comerciantes,
políticos e associações da cidade que respondem a questões sobre O que é a cultura de
Braga e o significado da cultura bracarense na sua vida? e O que o faz feliz em Braga?. A
análise dos depoimentos revela que todos apresentaram e encontraram no município aspetos
positivos e afetivos com realce para a história, tradição, festas, religiosidade, património e
inovação encontrados no Município. Qualidade de vida e acolhimento complementam os
motivos que geram felicidade aos participantes.
Os vídeos de cariz institucional apresentam os equipamentos culturais, as principais festas e
festividades e também eventos e concertos direcionados aos jovens. São vídeos finalizados
de forma mais dinâmica e apelativa, porém com a ausência dos sons originais das festas e
concertos, o que acaba por descaracterizar os eventos. De destacar que não foram incluídos
vídeos institucionais de cariz religioso, e que nenhuma das dezenas de igrejas nem a catedral
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da cidade estão representadas nos vídeos institucionais. O depoimento de jovens e estudantes
universitários também não foi registado em vídeo.
Do diagnóstico efetuado através do longo processo de mapeamento e auscultação, o
documento destaca alguns aspetos:
a) pontos fortes (e.g. tradições, costumes e celebrações; fortes valores cívicos de
hospitalidade e acolhimento; cidade jovem e com forte dinâmica no movimento
associativo);
b) oportunidades (e.g. aposta na valorização dos espaços verdes e linhas de água
que atravessam o concelho; possibilidade de explorar o potencial de recursos
patrimoniais do período Modernista);
c) os obstáculos (e.g. falta de práticas de trabalho colaborativo e em rede dos
diversos agentes culturais, tanto a nível local, como nacional e internacional;
oferta reduzida de atividades para seniores, público com necessidades
específicas e dificuldades de inclusão social; insuficiente comunicação da oferta
cultural e artística de carácter contemporâneo da cidade, debilitando o seu
posicionamento enquanto destino de turismo criativo; promoção e comunicação
da oferta cultural da cidade pouco articulada);
d) os riscos (e.g. polarização de cidades como o Porto e Lisboa, perda de agentes
artísticos, talento e energia criativa, no curto prazo, como consequência do atual
quadro de fragilidade do setor artístico local).
A ECBraga2020-2030 propõe um caminho a ser percorrido para posicionar Braga à altura de
uma CEC e uma cidade internacionalmente reconhecida pela inovação e criatividade,
apresentando um plano de implementação, que integra, nomeadamente, um conjunto de
ações, promotores e parceiros. Segue-se a convocação sumária de alguns dos objetivos,
programas e ações incluídos na estratégia e que podem ser particularmente relevantes para
o trabalho com os públicos da cultura.
 No Eixo 1, Cultura, Diversidade e Criatividade, os objetivos estratégicos orbitam
entre três vertentes principais: capacitação, internacionalização e conexão.
Uma das ações do Programa Capacitar é um programa de formação nas áreas
de gestão e comunicação, orientada para artistas e agentes locais, bem como
técnicos municipais e técnicos de outras organizações culturais.
Já o Programa Conectar destaca uma ação de estruturação da Rede de
Equipamentos Culturais Municipais com a definição clara da vocação, missão e
posicionamento de cada um dos espaços, partilha de recursos, articulação da
programação e comunicação. Ainda no Programa Conectar, prevê-se um
programa integrado de mediação cultural que abrange os espaços culturais e
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patrimoniais municipais, refletindo as especificidades e papel de cada
equipamento e públicos a atingir.
 No Eixo 2, Cultura, Inclusão e Participação, um dos objetivos estratégicos
pretende garantir a acessibilidade cultural a todos os públicos, reconhecendo as
suas especificidades e empoderando para um exercício pleno da sua
participação cultural. Também é objetivo implementar ferramentas de
comunicação que garantam a promoção do direito de todos os cidadãos à
informação e participação na vida cultural da cidade.
O Programa Empoderar tem entre as ações previstas a elaboração de um plano
de investimentos a realizar ao nível da adaptação ou melhoramento das
infraestruturas, assim como das ferramentas de mediação. Esta ação prevê ainda
iniciativas dedicadas a públicos em estreia, isto é, que nunca visitaram os
referidos espaços.
No Programa Comunicar há ações que preveem uma estratégia de comunicação
para a cultura focada no posicionamento da cidade a este nível; a criação de
canais de comunicação entre artistas e agentes locais, que fomentem, por um
lado, o debate e, por outro, favoreçam o estabelecimento de redes e
colaborações entre os agentes; e um programa de acessibilidade na
comunicação Braga Cultura para públicos com necessidades específicas.
 No Eixo 3, Cultura, Conhecimento e Economia, estão contemplados o Programa
Pensar e o Programa Acolher.
O Programa Pensar inclui duas ações específicas que envolvem a dimensão da
comunicação e da formação de públicos: a primeira é a criação de um
Observatório Cultural dedicado ao estudo, produção e disponibilização pública
de informação rigorosa e atualizada nos diversos domínios culturais sobre Braga,
visando, assim, contribuir para a reflexão, formulação, acompanhamento e
avaliação das políticas públicas municipais na área da cultura; a segunda diz
respeito a um programa anual de conferências e encontros dedicados à reflexão
e produção de pensamento sobre a cultura e a prática artística.
Do Programa Acolher destacamos também duas ações: o Welcome Desk é uma
ação voltada para artistas e agentes culturais internacionais que será um serviço
de acolhimento especializado nas boas-vindas à cidade destes públicos que
incluirá a disponibilização de informação sobre a cidade orientada para os
interesses destes profissionais e a indicação de um anfitrião que será o seu ponto
de contacto durante a estadia; e o programa de visitas guiadas à cidade por
cidadãos comuns que mostrarão Braga vista pelos seus olhos, afetos e memórias
– os guias, que se deverão candidatar a uma Bolsa de Guias, contarão com
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formação específica para desenvolverem o seu guião de visita à cidade,
garantindo a qualidade da visita e dos conteúdos.
 No Eixo 4, Cultura, Território e Paisagem planeia-se um programa de auscultação
coletiva para intervenções municipais em espaço público, na perspetiva da
mediação e da participação comunitária ativa.
Por fim, a ECBraga2020-2030 identifica a cultura como um dos pilares de desenvolvimento
sustentável do MunBraga. Não obstante Braga oferecer um conjunto cultural consistente, a
principal aposta estratégica de Braga, para muitos, está nas Media Arts pelo potencial
agregador junto das restantes disciplinas artísticas.
Mesmo a fechar esta brevíssima viagem pela ECBraga2020-2030, sublinha-se a importância
de não olvidar que, segundo o documento, a comunicação da cultura é um dos aspetos mais
desafiadores do MunBraga, apresentado reconhecidamente como um dos obstáculos a serem
transpostos e, portanto, merecedor de um plano mais acurado.

Fazendo uma ligação direta entre a aproximação a Braga’27 com os resultados do estudo
“Públicos da Cultura de Braga: 2º semestre de 2020”, avança-se já que os dados obtidos são
inequívocos e revelam que as práticas culturais dos públicos da cultura de Braga são residuais e
que só poderão ser incrementadas com a implementação de programas de mediação cultural
consistentes, uma vez que, atualmente, um dos problemas principais identificados na mediação
cultural em Braga se centra na comunicação.
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2. Inquéritos por questionário aos públicos da cultura
Feita a aproximação possível a Braga’27, segue-se um olhar mais profundo para os públicos da
cultura de Braga.
O principal instrumento de recolha de dados do estudo “Públicos da Cultura de Braga: 2º
semestre de 2020” foi a aplicação de dois inquéritos por questionário, cuja convocação dos
resultados passamos a apresentar.
De entre as diversas opções para traçar o perfil dos públicos da cultura de Braga, considerou-se
que o mais adequado seria a aplicação de dois inquéritos por questionário: o Questionário
Públicos de Braga (QPBRA) destinado à população em geral; e o Questionário Públicos Escolar
e Académico (QPEA) destinado às comunidades escolares de Braga e às comunidades
académicas da região onde Braga se insere.
Na construção dos inquéritos por questionário, seguiram-se os procedimentos propostos por
Sampieri, Collado e Lúcio (2006) e foram consultados vários estudos (e.g. André & Vale, 2014;
Galmarino, 2008; Gama, 2011; Navarro & Clark, 2012; Neves, 2019; Santos, 2007) relacionados
com o setor cultural, tendo-se optado por construir um instrumento de raiz para o QPBRA, que
depois seria objeto de ajustes para o QPEA.
Depois de construída e testada uma primeira versão do QPBRA pela equipa do projeto, o mesmo
foi analisado por parte dos responsáveis do MunBraga para aferir se ele respondia positivamente
às suas necessidades. Fruto deste diálogo foram operados alguns ajustes ao questionário.
Validado, científica e tecnicamente, deu-se por concluído o processo de construção do QPBRA,
a partir do qual se construiu o QPEA.
Para além de uma secção inicial de apresentação do estudo e consentimento informado e de
uma seção final de disponibilidade para contactos futuros, o QPBRA integrou 36 questões,
divididas nas secções que a seguir se convocam sumariamente:
1) Cultura em Braga: nesta secção, composta por 15 perguntas (duas das quais
abertas), pretendemos reunir um conjunto de informações sobre as deslocações
dos respondentes a espaços e eventos culturais do concelho de Braga;
2) Cultura na região Norte: com as duas questões incluídas nesta secção
procurámos identificar a relação dos respondentes com alguns dos espaços e
eventos culturais da região Norte;
3) Experienciação cultural: para caraterizar os públicos da cultura de Braga,
incluímos 10 perguntas nesta secção sobre os consumos e práticas culturais dos
respondentes;
4) Perfil Sociodemográfico: a última secção do questionário visou compilar dados
sociodemográficos dos respondentes.

30

Na adaptação do QPBRA para o QPEA, considerou-se relevante efetuar alguns ajustes com o
principal objetivo de agilizar o preenchimento por parte dos respondentes, dos quais se
destacam:
 Cultura em Braga: nesta secção foram retiradas sete perguntas, maioritariamente
relacionadas com o grau de satisfação;
 Perfil Sociodemográfico: nesta secção foram incluídos dois locais de residência
(durante o período letivo e fora do período letivo) e substituídas as perguntas
referentes à profissão por uma pergunta sobre o papel que os respondentes
ocupam nas comunidades escolares ou académicas (e.g. estudante, docente,
investigador, pessoal técnico, administrativo e de gestão).
Sobre o desenho dos questionários, realça-se ainda que foram seguidos todos os princípios
éticos

previstos

em

estudos

desta

natureza,

nomeadamente

no

que

concerne

à

confidencialidade, ao consentimento informado e à possibilidade de recusa na participação.
E foi assim que se chegou à versão final do QPBRA e do QPEA. Compostos essencialmente por
perguntas fechadas, os questionários foram disponibilizados em Português, Espanhol e Inglês, e
alojados na plataforma LimeSurvey, através do sistema LASICS da Universidade do Minho, para
autoadministração por computador, tablet ou telemóvel.
No caso do QPBRA, o convite à participação foi efetuado através dos canais de divulgação
habituais do MunBraga e do PolObs, mas também por sensibilização efetuada pelos espaços e
eventos culturais âncora de Braga (e.g. colaboradores de frente de casa, bilheteiras, assistentes
de sala), da Comunidade Intermunicipal do Cávado, de agentes culturais locais e regionais, de
associações comerciais e industriais, e de instituições de ensino.
No que diz respeito ao QPEA, procedeu-se à organização de uma base de dados com os
estabelecimentos de ensino profissional e secundário do concelho de Braga e instituições de
ensino superior do Cávado. Daqui resultou a identificação de 371 contactos, entre contactos
gerais das entidades, até aos contactos diretos de diretores e docentes dos diferentes cursos
ministrados. Na sequência deste levantamento foi implementada a estratégia para divulgação do
estudo e consequente convite ao preenchimento do QPEA, que integrou o envio regular de
informação para todos os dirigentes, responsáveis e secretários dos estabelecimentos e
instituições de ensino, bem como de todos os cursos ministrados.
A previsão inicial quanto ao período de disponibilização online dos questionários para
preenchimento era de quatro semanas para cada um, sendo que primeiro aplicar-se-ia o QPBRA
e depois o QPEA. Contudo, devido aos constrangimentos provocados pela Covid-19, efetuou-se
um ajuste ao calendário, com o QPBRA a ser aplicado entre 14 de agosto de 2020 e 3 de janeiro
de 2021 e o QPEA a ser aplicado entre 2 de novembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021. O Gráfico
1 revela, de forma inequívoca, a importância de se ter reforçada a divulgação e prolongado o
período de preenchimento dos dois inquéritos por questionário.
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Gráfico 1: Evolução da taxa de validação dos inquéritos por questionário

O processo de validação dos inquéritos por questionário assumiu como critérios gerais os
questionários que estivessem pelo menos 95% concluídos e nos quais a sequência de respostas
fosse coerente. Durante o processo foram validados 1011 questionários (641 QPBRA e 370
QPEA), correspondendo a 39,6% validações da totalidade dos acessos aos dois questionários,
com a taxa de validação desagregada atingir os 34,2% no QPBRA e os 48,6% no QPEA.

QPEA
36,6%

QPBRA
63,4%

Gráfico 2: Distribuição da amostra do estudo pela tipologia de questionários
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Tendo em consideração que a tipologia de perguntas incluídas nos inquéritos conduziria à
obtenção de respostas quantitativas e qualitativas, para a análise socorremo-nos do programa
SPSS e do programa NVivo.
Após a validação dos questionários, foi realizada a extração dos dados em formato de xls e csv e
consequente recodificação numérica dos mesmos para análise em SPSS v.27. O QPBRA e o
QPEA foram analisados separadamente, tendo sido criada uma base de dados para cada um, e
posteriormente uma terceira base (QPBRA+QPEA), resultante do processo de fusão de ambas,
com as questões comuns aos dois questionários.
No SPSS, o resultado final de codificações e recodificações necessárias para a análise das bases
do QPBRA, QPEA e QPBRA+QPEA, originou, respetivamente, 324 variáveis, 232 variáveis e 229
variáveis. O método de análise passou inicialmente pela aferição das medidas de tendência
central (moda, média, mediana e desvio padrão) e, posteriormente, pelo cruzamento entre
variáveis, para daí se extrair o máximo de informação pertinente e considerável.
As respostas às questões qualitativas foram analisadas com recurso ao software NVivo. Tal como
as quantitativas, estas respostas foram analisadas primeiro separadamente para cada
questionário, para depois se proceder à análise da fusão das respostas dos dois questionários.
Em qualquer dos casos, a análise integrou as seguintes etapas:
1) criação de nuvens de palavras com as 30 palavras mais repetidas, com 4 ou mais
letras, em que as buscas foram codificadas para agrupar palavras similares (e.g.
rede, redes);

Figura 1: Exemplo de dendrograma de Jaccard por similaridade de palavra

2) elaboração de dendrogramas de Jaccard, representando os nós em cluster por
similaridade de palavras para compreender as relações entre as 20 palavras mais
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frequentes (desconsiderando na análise pronomes, advérbios e verbos) – os nós
de ligação entre as palavras mais frequentes permitem perceber a tendência dos
discursos e a sua constância através da relação entre as palavras e as suas
associações mais repetidas – a título meramente ilustrativo convoca-se a Figura
1 onde é possível perceber, por um lado, a relação próxima entre cultura e
promover, e, por outro lado, que, quando as respostas são analisadas pelo prisma
do termo cultural, os respondentes fazem associações de nível 1 com o
património (património cultural), de nível 2 com a valorização do património
cultural e de nível 3 com a sustentabilidade do património cultural;
3) cálculo do coeficiente de Pearson (Siegel, 1975) para medir a força das relações
individuais entre palavras – relembra-se que o coeficiente de Pearson oscila entre
-1 e 1, sendo que entre 0 e 1 a correlação é de significância positiva e que as
forças relacionais se dividem em seis tipos de classificação (nula, fraca,
moderada, forte, muito forte, perfeita);
4) elaboração do esquema Fruchterman-Reingold (a partir dos dados provenientes
do coeficiente de Pearson e onde os pontos mais próximos são os que
demonstram um coeficiente mais elevado entre dois nós e os pontos mais
centrais são os que têm mais correlações), expondo a morfologia das relações
entre as 20 palavras mais frequentes (desconsiderando na análise pronomes,
advérbios e verbos), perseguindo cada uma das palavras inseridas nos contextos
discursivos e percebendo os caminhos explicativos – a título meramente
ilustrativo convoca-se a Figura 2, que nos permite perceber que a palavra mais
repetida foi bibliotecas (assinalada a vermelho), que os nós com maior coeficiente
de Pearson foram culturais e políticas e que o ponto mais central e com mais
correlações, foi atividades.

Figura 2: Exemplo de Esquema de Fruchterman-Reingold
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A última fase de análise dos inquéritos por questionário visou reunir contributos consistentes para
traçar o perfil dos públicos da cultura de Braga sob distintos pontos de partida e integrou as
seguintes etapas:
1) O cálculo das médias globais e relativas para cada uma das questões e para cada
um dos grupos de respondentes com a atribuição de 0 à opção Não Sabe/Não
Responde (NS/NR) e, dependendo do número de opções, valores a oscilar entre
1 e 6 para as restantes opções de resposta, permitiu-nos identificar as principais
diferenças em função do sexo, da idade e da composição do agregado familiar.
2) Para dividir os públicos da cultura em grandes conjuntos socorremo-nos da
análise das médias globais de realização de atividades culturais (e.g. ler livros; ir
ao cinema; ir a espetáculos de música, de teatro, de dança ou de ópera; visitar
bibliotecas, monumentos históricos e museus ou galerias de arte) nos 12 meses
anteriores à data de preenchimento dos inquéritos por questionário. Depois de
calculadas as médias globais de frequência, com a atribuição de 1 à opção Nunca
e 4 à opção 6 ou mais vezes, criaram-se quatro grupos de respondentes:
 o Gravíssimo (respondentes cuja média de frequência é igual ou inferior a
1,49 – que arredondado às unidades corresponde à opção Não nos últimos
12 meses);
 o Lento (respondentes cuja média de frequência oscila entre os 1,50 e o 2,49
– que arredondado às unidades corresponde à opção 1 a 2 vezes);
 o Andante (respondentes cuja média de frequência oscila entre os 2,50 e o
3,49 – que arredondado às unidades corresponde à opção 3 a 5 vezes); e
 o Allegro (respondentes cuja média de frequência é maior ou igual a 3,50 –
que arredondado às unidades corresponde à opção 6 ou mais vezes – e que
simultaneamente apresentam frequência de consumo da totalidade de
tipologias de atividades culturais elencadas).
Tendo em consideração a dimensão dos grupos criados – Gravíssimo (16,1% da
amostra), Lento (57,9% da amostra), Andante (24,8% da amostra) e Allegro (1,2%
da amostra) – a análise em grandes conjuntos de respondentes foi efetuada para
os Gravíssimo, os Lento e os Andante poco Allegro que, como o nome indica,
resulta da junção dos Andante e dos Allegro.
3) A análise da variância foi o ponto de partida para traçar os perfis dos públicos da
cultura de Braga a partir das seis categorias em função da situação na profissão
ou condição perante o trabalho.
4) Para cada um dos grupos de questões foram realizados procedimentos para a
medição da consistência interna dos grupos, particularmente o Alfa de Cronbach
da aplicação das escalas de Likert nos questionários. Desta forma, foram aceites
e categorizados os grupos de variáveis de elevada consistência interna.
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Seguidamente efetuou-se a redução de dimensões dos grupos através da análise
fatorial, que tem como objetivo a compressão de um conjunto de variáveis de
forma a criar um novo conjunto mais reduzido do número de itens e que
representa o que estas têm em comum. De forma a avaliar o nível de adequação
da análise fatorial foi realizado o teste de Kaiser Meyer Olkin (KMO) para estimar
a consistência dos dados aquando da criação/formação do novo fator, levando
assim à criação de sete fatores. Para a subcomposição das variáveis nominais
(e.g. categoria profissional) recorremos aos testes de posthoc de Tukey
(assumidas a igualdade das variâncias), uma vez que permite aferir a menor
diferença significativa entre cada conjunto de variáveis. Com base neste conjunto
de procedimentos foram criados fatores com as seguintes questões:


Quando foi a última vez que se deslocou aos espaços culturais abaixo
mencionados?



Quando foi a última vez que assistiu/participou, no concelho de Braga,
nos eventos culturais abaixo mencionados?



Nos últimos 12 meses, como é que habitualmente obteve informações
sobre as atividades culturais promovidas no concelho de Braga?



Nos últimos 12 meses, quais os motivos que habitualmente o(a)
levaram a assistir/participar nas atividades culturais promovidas no
concelho de Braga?



Para cada um dos espaços culturais da região abaixo mencionados
refira se conhece, conhece, mas não visitou nos últimos 12 meses ou
conhece e visitou pelo menos uma vez nos últimos 12 meses.



Para cada um dos eventos culturais da região abaixo mencionados
refira se não conhece, conhece, mas não assistiu/participou em
nenhuma das 3 últimas edições ou conhece e assistiu/participou em
pelo menos uma das 3 últimas edições.



Nos últimos 12 meses, quantas vezes esteve envolvido(a) nas seguintes
práticas artísticas amadoras?

Explicado sumariamente o processo de análise dos inquéritos por questionário que foram
aplicados, realçamos que os resultados serão apresentados com base na análise da fusão das
bases de dados originadas com as respostas aos dois questionários (QPEA e QPBRA), sendo
que, sempre que se justifique, os dados serão desagregados para permitir análises específicas
com os dados provenientes de um dos questionários. Assim, depois de apresentarmos o perfil
sociodemográfico dos respondentes, a análise respeitará a estrutura dos questionários: Cultura
em Braga; Cultura na Região; Experienciação Cultural.
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2.1. Perfil sociodemográfico
Esta secção dos questionários visou compilar um conjunto de informações básicas para traçar
o perfil sociodemográfico dos respondentes. Relembramos as diferenças destas seções nos
questionários:
1) no QPEA, a pergunta referente ao local de residência habitual foi desdobrada em
duas (durante o período letivo e fora do período letivo), sendo que na fusão das
respostas os dados provenientes do QPBRA foram agregados com a opção fora
do período letivo do QPEA;
2) no QPBRA foram incluídas duas questões fechadas relacionadas com o grau de
escolaridade mais elevado que completou e com a situação na profissão ou
condição perante o trabalho, e ainda uma pergunta aberta para a descrição da
profissão do respondente;
3) no QPEA foi incluída uma pergunta sobre a ocupação que o respondente tem
nas comunidades escolar ou académica, sendo que na fusão das respostas
provenientes dos dois questionários estes dados foram, depois do devido
tratamento, agregados com os resultados das respostas situação na profissão ou
condição perante o trabalho e descrição da profissão – de realçar que os
docentes foram autonomizados no QPBRA.
Os 1011 questionários validados foram submetidos maioritariamente por indivíduos com
nacionalidade portuguesa (94,1%) e do sexo feminino (60,5%).

Outro
5,9%

Portuguesa
94,1%

Gráfico 3: Nacionalidade dos respondentes
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Relativamente à nacionalidade, dos 5,9% dos respondentes com nacionalidade diferente da
portuguesa, a maioria possui nacionalidade brasileira (4,4% do total das respostas), sendo que
a participação de elementos espanhóis não ultrapassou os 0,8% do total das respostas.
Desagregando os dados referentes ao sexo, observa-se que no QPEA a predominância do
sexo feminino se mantém (62,4%), uma tendência similar à ocorrida no QPBRA. Contudo, no
QPEA a classe modal dos elementos do sexo feminino ocorre entre os 20 e os 24 anos, em
consonância com o QPBRA, enquanto para os participantes do sexo masculino do QPBRA a
classe modal ocorre entre os 25 e os 29 anos, diferente da faixa dominante do QPEA que se
situa entre os 20 e 24 anos para este grupo. Relativamente ao grupo etário, o valor modal no
total da amostra é atingido na faixa dos 20 aos 24 anos enquanto o valor mediano se situa na
faixa etária dos 30 aos 34 anos, não se registando diferenças nos dois questionários: no QPEA
o valor mediano é atingido nos indivíduos com idade compreendida entre os 30 e os 34 anos,
estando a classe modal entre os 20 e os 24 anos; e no QPBRA o valor homólogo é atingido no
grupo dos 30 aos 34 anos. No cruzamento de dados entre o sexo e o grupo etário observa-se
que a classe modal para o sexo feminino está entre os 20 e os 24 anos enquanto para o grupo
masculino incidiu entre os 25 e os 29 anos.

Feminino QPEA

Masculino QPEA

Feminino QPBRA

Masculino QPBRA

15%

12%

9%

6%

3%

70 aos 74 anos

65 aos 69 anos

60 aos 64 anos

55 aos 59 anos

50 aos 54 anos

45 aos 49 anos

40 aos 44 anos

35 aos 39 anos

30 aos 34 anos

25 aos 29 anos

20 aos 24 anos

15 aos 19 anos

0%

Gráfico 4: Distribuição da amostra em função do sexo e do grupo etário (por questionário)

No que se refere aos locais de residência habitual, os dados revelam a presença esmagadora
da região Norte, onde residem 97,6% dos respondentes, e mais concretamente do concelho
de Braga, onde residem 76,6% dos respondentes. Dos restantes 2,4%, 0,7% optaram pela
seleção NS/NR e registaram-se 0,7% das seleções na região Centro (0,3% QPEA; 0,4%
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QPBRA) sendo os restantes casos (Alentejo, A.M. Lisboa. R.A. Madeira) opções do QPBRA.
Dos residentes em Braga, 51,9% dos respondentes residem em 11% do total de freguesias:
São Victor (24,4%), U.F. Nogueira, Fraião e Lamaçães (10%), U.F. São José de São Lázaro e
São João do Souto (9,5%), e Gualtar (8%).

QPEA

QPBRA

100%

75%
61,4%

50%

25%
36,2%

0%
Alentejo

Área Metropolitana de
Lisboa

Centro

Norte

RA Madeira

NS/NR

Gráfico 5: Residência habitual dos respondentes
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Gráfico 6: Freguesia de residência dos respondentes com residência habitual em Braga
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Gráfico 7: Dimensão dos agregados familiares (por questionário)

Sobre a composição dos agregados familiares dos respondentes, realça-se, por um lado, que
têm maioritariamente 3 a 4 indivíduos (52,7%) e, por outro lado, que uma comparação entre
os dois questionários permite perceber que, em média, os agregados familiares dos
respondentes do QPEA são ligeiramente maiores do que os agregados familiares dos
respondentes do QPBRA, atingindo, respetivamente, 1,80 e 1,69 indivíduos.

Trabalhador(a) por conta de outrem
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Trabalhador(a) por conta própria
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Desempregado(a)
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Estudante
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Docente

32,3%

1,3%

0,2%

17,8%

Gráfico 8: Situação na profissão ou condição perante o trabalho

40

A análise das respostas às questões referentes à ocupação dos respondentes ao QPEA e da
situação na profissão ou condição perante o trabalho e da descrição da profissão dos
respondentes ao QPBRA revela que 61,8% da totalidade da amostra trabalha, sendo que
destes a maioria trabalha por conta de outrem.
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Gráfico 9: Grau de escolaridade mais elevado dos respondentes (por questionário)
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Gráfico 10: Áreas de educação, formação e científica dos respondentes ao QPEA
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Um foco para os resultados do QPEA revela que os estudantes foram os que mais contribuíram
com respostas validadas neste inquérito específico (54,8%), sendo que a grande maioria
(51,0%) frequenta o ensino superior (cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas,
mestrados e doutoramentos). No que concerne à comunidade escolar do ensino secundário
e profissional, esta representa 15,2%, com os docentes a contribuírem com 11,4% para o
resultado final do QPEA. Um último olhar para as áreas de educação, formação e científica
inscritas no QPEA permite perceber a presença mais significativa de respondentes das
Ciências Sociais, Comércio e Direito (38,4%) e das Artes e Humanidades (25,1%).
No que diz respeito ao grau de escolaridade mais elevado dos respondentes, no caso do
QPBRA a esmagadora maioria tem o ensino superior (80%), um valor acima dos globais 77,1%
para este grupo.

2.2. Cultura em Braga
Com a secção Cultura em Braga foi possível reunir um conjunto de informações sobre as
deslocações dos respondentes a espaços culturais de Braga (ECBRA) e eventos culturais de
Braga (EvCBRA). Para além das perguntas comuns ao QPEA, no QPBRA foram inseridas
questões que nos permitem aprofundar algumas dimensões mais específicas, nomeadamente
no que se refere:
1) à visita aos sítios na internet ou as páginas nas redes sociais dos espaços
culturais durante o período em que os espaços culturais estiveram encerrados
em virtude da Covid-19;
2) à dinâmica cultural online do concelho de Braga durante o período de
encerramento dos espaços culturais em virtude da Covid-19;
3) à assistência/participação, nos últimos 12 meses, em atividades culturais
promovidas nos ECBRA;
4) ao grau de satisfação quanto às atividades culturais promovidas nos espaços
culturais, aos eventos culturais e à informação e comunicação da oferta cultural
de Braga, mas também quanto ao grau de satisfação geral com a dinâmica
cultural do concelho de Braga.
Do conjunto de ECBRA, selecionaram-se 20 (procurando integrar espaços públicos e
privados, que operam em diferentes domínios culturais) para aferir a relação com a oferta
cultural concelhia.
O primeiro aspeto que se destaca do Gráfico 11 é que um olhar para os valores temporais
mais recentes – Há menos de 3 meses e Há menos de 1 mês – revela que a Centésima Página
(18,3%), o Theatro Circo (10,4%), o gnration (9,8%) e a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
(6,8%) foram os espaços mais visitados. A percentagem de respondentes que indicou NS/NR
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a esta pergunta do questionário oscilou entre os 0,9% na Biblioteca Pública de Braga e os
4,1% no Forum Arte Braga.
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Gráfico 11: Deslocação a espaços culturais de Braga

Na análise global dos resultados a esta questão, verifica-se que as medidas de tendência
central das deslocações aos espaços – sintetizadas no Gráfico 12 e calculadas com a
atribuição do valor 0 à opção Nunca e do valor 5 à opção Há menos de 1 mês – não deixam
margem para dúvidas sobre a reduzida frequência de espaços, com as medianas a oscilar
entre 0 e 2, sendo igual ou inferior a 1 em 85,0% dos espaços e atingindo o valor 2 unicamente
na Centésima Página, no gnration, e no Theatro Circo, e as médias a atingirem o valor máximo
de 2,12 no Theatro Circo e valores inferiores a 1 em 45,0% dos espaços (a este respeito
convém não esquecer que 1 representa Não nos últimos 12 meses). Destaca-se ainda que,
na análise a ambos os questionários, os resultados em função das habilitações revelam
algumas diferenças particularmente relevantes, com a diferença de médias global a atingir o
valor de 0,18 entre os dois grupos. Assim, a maior diferença média para os inquiridos com
ensino superior ocorre na Centésima Página com uma diferença de 0,68 pontos entre os dois
grupos, e os 0,13 pontos no Altice Forum Braga para os indivíduos sem habilitações
superiores.
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Gráfico 12: Média e mediana de deslocações a espaços culturais de Braga

A partir da análise fatorial, foi possível identificar quatro conjuntos de espaços cujas
deslocações dos respondentes estão relacionadas:
 ECBRA1: Museu Nogueira da Silva, Museu da Imagem, Casa dos Crivos, Museu
dos Biscainhos, Centésima Página, Palácio do Raio – Centro Interpretativo das
Memórias da Misericórdia de Braga, Museu Pio XII, Museu de Arqueologia D.
Diogo de Sousa, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva;
 ECBRA2: Mosteiro de S. Martinho de Tibães, Torre de Menagem – Núcleo
Interpretativo da História de Braga, Biblioteca Pública de Braga, Zet Gallery;
 ECBRA3: Mercado Cultural do Carandá, Theatro Circo, Galeria Duarte Sequeira;
 ECBRA4: gnration, Museu da Sé de Braga, Forum Arte Braga, Altice Forum
Braga.
A análise de variância permitiu-nos evidenciar alterações significativas das deslocações aos
quatro conjuntos de ECBRA em função da situação na profissão ou condição perante o
trabalho, por habilitações e por idade, não sendo aferidas variações por sexo.
Com a realização do teste de posthoc de Tukey, foi possível aferir em que conjunto de espaços
e que categorias da situação na profissão ou condição perante o trabalho é que as alterações
são efetivamente significativas, mas também de acordo por agregado familiar. As diferenças
relativamente aos agregados familiares incidiram principalmente no ECBRA3 (até duas
pessoas) e ECBRA4 (3 a 4 pessoas). Ainda nos equipamentos as diferenças por profissão
foram notadas no ECBRA1 (trabalhadores por conta de outrem, reformados e docentes),
ECBRA2 (trabalhadores por conta de outrem, reformado e docentes), ECBRA3 (trabalhadores
por conta de outrem, trabalhadores por conta própria e docentes), não se registando
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alterações no fator ECBRA4. Relativamente à idade o ECBRA1 teve primazia entre os 40 e os
74 anos, o ECBRA2 entre os 45 e os 49 anos, e o ECBRA3 oscila entre o grupo dos 40 até aos
64 anos.
A análise desagregada das respostas em função do questionário mostra algumas diferenças
dignas de registo: a percentagem de respondentes que afirmaram que nunca se tinham
deslocado a nenhum dos espaços culturais elencados é muito superior no QPEA (4,3%) do
que no QPBRA (0,6%).
Do conjunto de EvCBRA, selecionaram-se 20 para aferir a relação com a oferta cultural
concelhia. A percentagem de respondentes que indicou NS/NR a esta pergunta oscilou entre
os 1,1% da Noite Branca e os 4,6% do Festival de Outono.

Nunca

Não nas 3 últimas edições

Em uma das 3 últimas edições

NS/NR

B de Dança
Braga Barroca
Braga em Risco - Encontro de Ilustração
Braga Internacional Video Dance Festival
Braga Music Week
Braga Romana
Feira do Livro de Braga
Festival Braga Capital do Cavaquinho
Festival de Guitarra de Braga
Festival de Outono
Festival de Órgão de Braga
Festival Internacional de Fotografia - Encontros da Imagem
Festival para Gente Sentada
Festival Rodellus
Festival Vaudeville Rendez Vous
Mimarte
Noite Branca de Braga
São João de Braga
Semana Santa de Braga
Semibreve

Gráfico 13: Assistência/participação em eventos culturais de Braga

A partir dos dados referentes à assistência/participação nas três últimas edições dos eventos
elencados, torna-se claro que a Braga Romana (76,6%), as Noites Brancas (73,2%) e as Festas
São João (72,9%) estão na lista de preferências dos respondentes, e que o Braga Internacional
Video Dance Festival (3,9%), o Festival Braga Capital Do Cavaquinho (9,1%) e o Festival
Vaudeville Rendez Vous (10,5%) estão, aparentemente, a conseguir cativar menos
respondentes.
O Gráfico 14 ilustra a análise efetuada às médias, calculadas com a atribuição do valor 0 à
opção Nunca e do valor 2 à opção Em uma das 3 últimas edições, em função das habilitações
dos respondentes. Os dados revelam que os respondentes com habilitações superiores
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marcam geralmente mais presença na generalidade dos eventos elencados, atingindo uma
média global de 0,79, contra uma média global dos respondentes sem habilitações superiores
de 0,62. Dos eventos em que as diferenças de médias são residuais, destacam-se Braga
Internacional Video Dance Festival (0,01), o Festival Braga Capital do Cavaquinho (0,03), a
Noite Branca (0,08), a Braga Barroca, o Festival de Órgão de Braga e o Festival Rodellus (com
0,10) e o São João (0,11).
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Com Ensino Superior

2,0
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1,6
1,4
1,2
1,0
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0,6
0,4
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Gráfico 14: Média de assistência/participação em eventos culturais de Braga (por habilitações)

A partir da análise fatorial foi possível identificar, num primeiro momento, cinco conjuntos de
eventos cuja assistência/participação dos respondentes está relacionada:
 EvCBRA1: São João de Braga, Braga Romana, Noite Branca de Braga, Semana
Santa de Braga, Feira do Livro de Braga e Braga Barroca;
 EvCBRA2: Braga Music Week, Festival para Gente Sentada, Festival Rodellus,
Semibreve;
 EvCBRA3: Festival de Guitarra de Braga, Festival Braga Capital do Cavaquinho,
Festival de Orgão de Braga, Festival de Outono;
 EvCBRA4: Festival Internacional de Fotografia – Encontros da Imagem, Braga em
Risco – Encontro de Ilustração, Mimarte;
 EvCBRA5: B de Dança, Braga Internacional Video Dance Festival, Festival
Vaudeville Rendez Vous.
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Destaca-se a este respeito que os valores atingidos por alguns dos eventos revelam, apesar
de menos frequentes, interações de, no mínimo, um dos eventos com pelo menos um dos
outros dois conjuntos de eventos em que não foram inseridos.
A análise de variância permitiu-nos evidenciar alterações significativas nos conjuntos de
eventos culturais em função da situação na profissão ou condição perante o trabalho, por
município e em função do grupo etário. Com o teste de posthoc de Tukey, foi possível aferir
que se concretizam da seguinte forma:
 no EvCBRA1 as alterações observam-se nos trabalhadores por conta de outrem,
nos trabalhadores por conta própria, reformados e docentes em relação aos
estudantes, e nos indivíduos entre os 40 e os 74 anos;
 no EvCBRA2 continuam a registar-se as alterações identificadas, adicionando-se
as diferenças entre desempregados e docentes, sendo que relativamente à idade
se registaram associações entre os 25 e os 59 anos;
 no EvCBRA3 são significativas as alterações entre trabalhadores por conta de
outrem, nos trabalhadores por conta própria e nos docentes, em relação aos
estudantes;
 no EvCBRA4 as principais relações significativas manifestaram-se entre
trabalhadores por conta de outrem e desempregados em contraste com os
estudantes, sendo que no se refere à idade a relação ocorreu entre os 55 e os
59 anos;
 no EvCBRA5 registaram-se relações significativas entre trabalhadores por conta
de outrem, nos trabalhadores por conta própria, reformados e docentes; foram
também notadas relações nos agregados familiares, designadamente nos
compostos até duas pessoas, e relativamente à idade observou-se o predomínio
nos indivíduos entre os 25 e os 74 anos.
A análise desagregada das respostas em função do questionário mostra algumas diferenças
dignas de registo:
1) a

percentagem

de

respondentes

que

afirmaram

que

nunca

tinham

assistido/participado em nenhum dos eventos culturais elencados é mais elevada
no QPEA (9,2 %) do que no QPBRA (1,1%);
2) no QPBRA a assistência/participação em uma das 3 últimas edições foi mais
frequente, atingindo um mínimo de 4,7% dos respondentes no Braga
Internacional Video Dance Festival e 10,0% no Festival Braga Capital do
Cavaquinho e um máximo de 83,0% na Braga Romana e de 81,9% nas Noites
Brancas.
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Gráfico 15: Deslocação, nos últimos 12 meses, a espaços culturais de Braga para assistir/participar em atividades
culturais (QPBRA)

Lançando um olhar mais particular sobre as deslocações, nos últimos 12 meses, a ECBRA
pelos respondentes do QPBRA para assistir/participar em atividades culturais torna-se nítido
que o Theatro Circo foi o espaço a que mais respondentes se deslocaram mais vezes nos
últimos 12 meses para assistir/participar em atividades culturais (28,4% deslocaram-se até 2
vezes e 23,6% deslocaram-se 6 ou mais vezes). De realçar ainda que a Centésima Página e o
gnration são os dois espaços com valores mais elevados de acesso, com 8,1% e 15,0% dos
respondentes a mencionarem terem ido mais de 6 vezes nos últimos 12 meses.
Na janela temporal abrangida pelos inquéritos por questionário – 12 meses antes da data de
preenchimento – observou-se o encerramento temporário dos espaços culturais em virtude
da Covid-19. Assim sendo, tornou-se necessário perceber se durante o período de
encerramento dos espaços de Braga os respondentes visitaram as respetivas páginas da
internet ou das redes sociais.
Um primeiro aspeto que se destaca é que, regra geral, os resultados das visitas virtuais
(páginas da internet ou das redes sociais), apesar de mais elevados, estão alinhados com os
resultados das deslocações presenciais. Não obstante, observam-se algumas diferenças
dignas de registo quando comparamos as deslocações presenciais e as visitas virtuais: há
uma alteração de ordem nos três espaços com mais deslocações presenciais e visitas virtuais,
sendo os primeiros lugares ocupados pelo Theatro Circo (1,147) e pelo gnration (1,143), mas
com a entrada do Altice Forum Braga (1,142).
Como fica notório pela análise do Gráfico 16, observou-se um ligeiro impacto positivo nas
visitas virtuais dos respondentes em função do sexo, mais expressivo no caso da Centésima
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Página, que atingiu a média de 0,73 nos respondentes do sexo feminino e de 0,47 nos
respondentes masculinos. De registar que os resultados mais elevados ocorrem para ambos
os sexos no Theatro Circo e no gnration, sendo estes dois exemplos casos em que a média
de frequência masculina é superior à feminina.
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Gráfico 16: Médias de visitas virtuais, nos últimos 12 meses, a espaços culturais de Braga (por sexo)

Figura 3: Nuvem de palavras utilizadas para sintetizar a dinâmica cultural online de Braga durante o período de
encerramento dos espaços culturais em virtude da Covid-19
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Ainda nesta secção sobre as visitas virtuais aos espaços culturais, solicitámos aos
respondentes do QPBRA que sintetizassem numa única palavra a dinâmica cultural online do
concelho de Braga durante o período de encerramento dos espaços culturais em virtude da
Covid-19. Os resultados da Figura 3 merecem alguma atenção, uma vez que apesar de a
palavra dominante ser boa (5,17%), as restantes palavras destacadas de entre as cinco mais
mencionadas são: fraca (4,34%), desconheço (3,50%), pobre (3,22%) e razoável (2,66%).
Regressando agora às perguntas do QPEA e do QPBRA relacionadas com a
assistência/participação em atividades culturais nos ECBRA nos 12 meses anteriores ao
preenchimento do inquérito por questionário, vamos convocar os dados referentes às pessoas
que habitualmente acompanham os respondentes, aos motivos que habitualmente concorrem
para a assistência/participação e, por último, às principais fontes de informação sobre as
atividades culturais promovidas no concelho de Braga.

Não nos últimos 12 meses

Sozinho(a)
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36,3%

Cônjuge/companheiro(a)/namorado(a)

35,4%
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13,7%

17,7%

49,0%
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Amigos/conhecidos

Raramente

9,5%

9,1%

21,6%

12,3%

36,6%

57,6%

32,5%

17,6%

8,4%

Gráfico 17: Companhia com quem habitualmente os respondentes assistem/participam em atividades culturais
promovidas em Braga

Os dados revelam que a assistência/participação em atividades culturais é, essencialmente,
uma prática coletiva. 23,2% dos respondentes selecionaram a opção sozinho(a), com alguma
frequência ou muito frequentemente. Destaca-se, contudo, que no QPEA o valor não excede
os 21,1%, mas no QPBRA o valor atinge os 25,8%, não sendo possível estabelecer, como se
pode observar no Gráfico 18, uma relação direta entre a importância do agregado familiar e o
facto de os respondentes assistirem/participarem sozinhos em atividades culturais. É possível
também

observar

a

importância

cônjuge/companheiro/namorado (52,9%).

dos

amigos/conhecidos

(69,1%)

e

do
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Raramente
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7,2%
4,6%
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Até 2 pessoas
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Gráfico 18: Dimensão do agregado familiar dos respondentes do QPBRA que habitualmente assistem/participam
sozinho(a)s em atividades culturais promovidas em Braga

Lancemos agora um olhar particular para o QPEA, destacando os seguintes aspetos:
 em 19 dos 20 equipamentos culturais elencados no questionário, observou-se
que, pelo menos, 21,8% dos respetivos frequentadores nos últimos 12 meses
identificaram que se deslocaram sozinhos, com alguma frequência ou muito
frequentemente, para assistirem/participarem em atividades culturais, sendo
que, por exemplo, no caso dos frequentadores de espaços museológicos os
valores oscilam entre os 22,6% no Museu da Sé de Braga e os 37,5% no Museu
Pio XII, e no que se refere aos frequentadores do Theatro Circo o valor atingiu os
30,6%;
 no que concerne aos 20 eventos culturais elencados no questionário, pelo menos
22,6% dos participantes em uma das 3 últimas edições afirmaram que se
deslocaram sozinhos, com alguma frequência ou muito frequentemente, para
assistirem/participarem em atividades culturais, sendo que o valor atingido pelos
públicos do Festival de Guitarra de Braga foi o mais expressivo de todos – 41,7%;
 no Gráfico 19 pode observar-se que as faixas etárias mais frequentes dos
respondentes que se deslocaram sozinhos no QPEA para assistir/participar em
atividades culturais em Braga foram indivíduos com idades compreendidas entre
os 20 e 24 anos (18,2%), os 25 e 29 anos (24,2%) e os 55 e os 59 anos (15,2%),
estando 54,5% do total dos respondentes no grupo etário entre os 15 e os 44
anos.
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Gráfico 19: Grupos etários dos respondentes do QPEA que habitualmente assistem/participam sozinhos em atividades
culturais promovidas em Braga

De entre as 12 opções de resposta sobre os motivos dos inquiridos para a
assistência/participação nas atividades culturais de Braga, sublinha-se, o aparente reduzido
impacto que o Cartão Quadrilátero tem para as suas escolhas - apenas 10,8% dos
respondentes indicaram o Cartão Quadrilátero com alguma frequência ou muito
frequentemente como motivação. Uma análise mais profunda deste grupo restrito de
respondentes revela que 68,8% são do sexo feminino e 67,0% têm 40 ou mais anos.

Nunca

Raramente

Com alguma frequência

Muito frequentemente

Ser detentor do Cartão Quadriátero
Interesse pessoal
Acompanhar familiares/amigos/conhecidos
Visita organizada (por exemplo: escolar, profissional, turística)

Convite
Consulta da divulgação das atividades
Leitura de crítica especializada
Recomendação de familiares/amigos/conhecidos
Equipa artística envolvida nas atividades
Temática das atividades
Edifício onde decorrem as atividades
Confinamento provocado pela COVID-19

Gráfico 20: Motivos para assistir/participar em atividades culturais promovidas em Braga
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Sendo certo que o interesse pessoal figura como motivo mais evocado – 91,3% têm esta
motivação com alguma frequência ou muito frequentemente – não deixa de ser também muito
importante o papel que familiares/amigos/conhecidos têm nas motivações – 59,2% e 51,7%
apresentaram,

respetivamente,

como

motivo

com

alguma

frequência

ou

muito

frequentemente a recomendação ou o acompanhamento de familiares/amigos/conhecidos
para assistir/participar nas atividades culturais.

QPEA

QPBRA

2,0
1,8
1,5
1,3
1,0
0,8
0,5
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Gráfico 21: Médias dos respondentes que muito frequentemente assistem/participam em atividades culturais
promovidas em Braga devido às temáticas (por questionário)

Um aspeto que consideramos sintomático sobre o processo de comunicação das atividades
culturais promovidas em Braga está relacionado com o facto de 51,3% dos respondentes
terem afirmado que o motivo para a assistência/participação nunca ou raramente foi
provocado pela consulta da divulgação das atividades.
No que concerne às motivações relacionadas com as atividades culturais, realça-se que as
temáticas abordadas nas atividades são as mais relevantes, identificadas com alguma
frequência ou muito frequentemente por 66,6% dos respondentes, enquanto a equipa artística
envolvida nas atividades e o edifício onde decorrem as atividades têm um peso relativo muito
menos elevado, representando, respetivamente, 33,7% e 43,7% da motivação com alguma
frequência ou muito frequentemente.
No Gráfico 22 sintetizam-se as médias de assistência/participação nos EvCBRA pelos
respondentes que muito frequentemente os selecionam devido às temáticas. É possível
perceber que as médias de frequência destes respondentes são, com exceção do Braga
Internacional Video Dance Festival, do Festival Rodellus e do Festival Vaudeville Rendez Vous,
mais elevadas do que as médias globais.
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Gráfico 22: Relação entre as médias dos respondentes que muito frequentemente assistem/participam em atividades
culturais promovidas em Braga devido às temáticas e as médias gerais dos eventos culturais de Braga

A partir destes dados foi possível executar uma redução de dimensão de forma a criar uma
análise fatorial composta por 3 grupos em função da situação na profissão ou condição
perante o trabalho, por habilitações, por idade e por sexo:
 Motiv1: Interesse pessoal, Temática das atividades, Equipa artística envolvida nas
atividades, Edifício onde decorrem as atividades;
 Motiv2: Leitura de crítica especializada, Ser detentor do Cartão Quadrilátero,
Consulta da divulgação das atividades, Confinamento provocado pela Covid-19;
 Motiv3: Visita organizada (e.g., escolar, profissional, turística), Acompanhar
familiares/amigos/conhecidos,

Convite,

Recomendação

de

familiares/amigos/conhecidos.
Assim, os docentes são o grupo que apresenta valores mais elevados e relação com Motiv2 e
Motiv3, juntamente com os trabalhadores por conta de outrem e por conta própria (Motiv2),
sendo que a consulta de divulgação das atividades foi a opção com maior diferencial entre os
grupos. Por sua vez, Motiv1 e Motiv3 têm a preferência dos agregados compostos até 2
pessoas e são da preferência do sexo feminino. Na divisão por faixa etária as preferências
assentam nas Motiv1 (50 aos 54 anos), Motiv2 (35 e 74 anos), enquanto as Motiv3 incidem
nos indivíduos entre os 15 e 19 anos.
Tendo em consideração que 32,7% dos respondentes afirmaram que o motivo para a
assistência/participação em atividades culturais de Braga nunca ou raramente foi originado
pela consulta da divulgação das atividades, segue-se a convocação dos dados referentes às
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principais fontes de informação, nos 12 meses anteriores ao preenchimento do inquérito,
sobre as atividades culturais promovidas no concelho de Braga.

Não nos últimos 12 meses

Raramente

Sítio na Internet do município

28,1%

Redes sociais do município

18,0%

Sítio na Internet dos equipamentos/eventos culturais

Redes sociais dos equipamentos/eventos culturais

Com alguma frequência

11,5%

25,2%
43,6%

29,0%

29,0%

22,8%

38,2%
33,5%

Flyers de programação

16,0%
25,0%

37,2%

Convites

10,5%

21,5%

31,5%
7,3%

32,8%

6,6%

15,0%

42,4%

Rádio

35,8%

Imprensa (Jornais/Revistas em versão digital ou impressa)

33,9%
22,4%

5,1%

50,9%

Televisão

Familiares/amigos/conhecidos

28,3%

31,6%

Cadernos de programação dos equipamentos/eventos culturais

16,5%

32,3%

24,6%

Cartazes/Mupis/Outdoors

Internet

16,0%

29,1%

23,0%

Agenda Cultural de Braga

Muito frequentemente

7,8%
20,1%
24,3%

41,3%

7,1%
23,6%

Gráfico 23: Fontes de informação sobre as atividades culturais promovidas em Braga

Da leitura dos dados do Gráfico 23, destaca-se a importância dos meios digitais, com 83,7%
dos respondentes a usarem a internet com alguma frequência ou muito frequentemente. No
entanto, percebe-se que, no que concerne à presença na internet, as redes sociais dos
equipamentos/eventos culturais e do município são privilegiadas

em

detrimento,

respetivamente, das páginas da internet deste e das páginas dos espaços/eventos culturais –
32,5% acedem à página do município, contrastando com os 57,4% dos respondentes que
obtêm informação nas redes sociais do município, sendo que a percentagem para as redes
sociais dos equipamentos atinge 75,2%, embora reduza consideravelmente para os 57,5%
quando analisamos a obtenção de informações a partir das páginas da internet dos
espaços/eventos culturais.
Outro aspeto relevante sobre a obtenção de informação está relacionado com o facto de
64,9% dos respondentes terem indicado os familiares/amigos/conhecidos como fonte habitual
para a obtenção de informação. Também a Agenda Cultural obtém uma preferência para
51,8%, colocando-a como um dos principais meios de obtenção de informação.
Do conjunto de material de divulgação impresso disponibilizado pelo município e pelos
espaços/eventos culturais, é particularmente relevante o papel dos cartazes/mupis/outdoors,
que foram identificados com alguma frequência ou muito frequentemente por 54,2% dos
respondentes como meios de obtenção de informação.
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Olhando para a percentagem de respondentes que identificaram como fontes, com alguma
frequência ou muito frequentemente, a imprensa (31,4%), a rádio (24,6%) e a televisão (8,8%),
percebe-se uma grande margem de crescimento.

Barcelos Popular

Correio da Manhã

7,0%

Correio do Minho

55,0%

Diário do Minho

54,3%

Expresso

12,3%

Jornal de Notícias

15,5%

Público

Sábado

Visão

24,7%

4,0%

7,0%

Gráfico 24: Obtenção de informação sobre as atividades culturais promovidas em Braga através da imprensa (digital e
impressa)

No Gráfico 24, onde se compilam os dados referentes aos 65,3% respondentes que, nem que
seja raramente, obtêm informações através da imprensa (digital e impressa), destaca-se a
importância da imprensa regional, como o Correio do Minho e o Diário do Minho, e, que foram
a fonte de, respetivamente, 55,0%, e 54,3% dos respondentes que selecionaram a opção
imprensa.
A partir dos dados referentes às fontes de informação foi possível executar uma redução de
dimensão de forma a criar uma análise fatorial, em função da situação na profissão ou
condição perante o trabalho, por agregado familiar, por idade e por sexo, composta por:
 Info1: Cadernos de programação dos equipamentos/eventos culturais, Flyers de
programação, Cartazes/Mupis/Outdoors, Agenda Cultural de Braga, Convites;
 Info2: Televisão, Rádio, Imprensa (Jornais/Revistas em versão digital ou
impressa).
 Info3: Redes sociais dos equipamentos/eventos culturais, Internet, Sítio na
Internet dos equipamentos/eventos culturais.
 Info4:

Sítio

na

Internet

do

Familiares/amigos/conhecidos.

município,

Redes

sociais

do

município,
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Desta forma, os docentes apresentam preferência pelos formatos das Info1 e Info2, enquanto
a Info3 é da preferência dos trabalhadores por conta de outrem e desempregados. Além de
se registar preferência do sexo feminino pela Info4, esta modalidade é também a mais utilizada
por agregados familiares compostos por entre 3 a 4 pessoas. Relativamente à idade, a Info1
está na preferência dos indivíduos entre 50 e os 59 anos, a Info2 manifesta-se com mais
veemência no grupo dos 40 aos 44 e entre os 55 e os 59 anos, e a Info3 nos escalões dos 20
aos 24 e dos 40 aos 44 anos, enquanto a Info4 apresenta relação com a faixa etária dos 40
aos 44 anos.
Para um conhecimento mais profundo da relação dos públicos com os ECBRA e EvCBRA,
segue-se a convocação dos dados referentes aos seguintes aspetos:
 grau de satisfação dos respondentes (e.g. atividades, eventos, informação);
 motivos para aumentar a frequência de espaços/eventos;
 recomendação dos respondentes a um familiar/amigo/colega para frequentarem
ECBRA.

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

NS/NR

Altice Forum Braga
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
Biblioteca Pública de Braga
Casa dos Crivos
Centésima Página
Fórum Arte Braga
Galeria Duarte Sequeira
gnration
Mercado Cultural do Carandá
Mosteiro de S. Martinho de Tibães
Museu da Imagem
Museu da Sé de Braga
Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa
Museu dos Biscaínhos
Museu Nogueira da Silva
Museu Pio XII
Palácio do Raio - Centro Interpretativo das Memórias da Misericórdia…
Theatro Circo
Torre de Menagem - Núcleo Interpretativo da História de Braga
Zet Gallery

Gráfico 25: Grau de satisfação dos respondentes do QPBRA quanto às atividades culturais promovidas nos espaços
culturais de Braga

As questões relativamente ao grau de satisfação concentraram-se no QPBRA, sendo a
primeira pergunta desta dimensão sobre o grau de satisfação quanto às atividades culturais
promovidas nos ECBRA.
Analogamente alinhados com os resultados obtidos na pergunta relacionada com a
deslocação a ECBRA, os espaços que promovem atividades que mais satisfazem os
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respondentes são o Theatro Circo (80,3%), o gnration (71.1%) e a Centésima Página (53,8%).
Outros valores dignos de registo, com valores de resposta próximos de 50%, incidem sobre o
Altice Forum (50,9%) e o Mosteiro de Tibães (47,6%). Mais abaixo figuram a Biblioteca Lúcio
Craveiro da Silva, com 43,1%, o Museu dos Biscainhos, com 39,0%, e o Museu D. Diogo de
Sousa (34,2%). Destacamos também que 2,81% selecionou a opção NS/NR para todos os
espaços culturais.
No Gráfico 26 fazemos o cruzamento das médias dos graus de satisfação com as médias de
deslocações, nos últimos 12 meses, a ECBRA para assistir/participar em atividades culturais.
Como se pode observar, regra geral, o grau de satisfação está diretamente relacionado com
a frequência dos espaços culturais. Não obstante, a insatisfação não é sinónimo de ausência
de frequência, como é visível nas idas ao Museu Pio XII. Por outro lado, nem sempre o maior
número de idas se traduz numa maior satisfação global com o equipamento, como foi o caso
dos participantes que visitaram 6 ou mais vezes a Casa dos Crivos, o Museu da Imagem, o
Museu da Sé de Braga, o Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa e o Museu dos Biscainhos.

Nunca

1 a 2 vezes

3 a 5 vezes

6 ou mais vezes

3,5
3,0
2,5
2,0

Zet Gallery

Torre de Menagem - Núcleo
Interpretativo da História de Braga

Museu Pio XII

Museu Nogueira da Silva

Museu dos Biscaínhos

Museu de Arqueologia D. Diogo de
Sousa

Museu da Sé de Braga

Museu da Imagem

Mosteiro de S. Martinho de Tibães

Mercado Cultural do Carandá

gnration

Galeria Duarte Sequeira

Forum Arte Braga

Centésima Página

Casa dos Crivos

Biblioteca Pública de Braga

Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

Altice Forum Braga

1,0

Theatro Circo

1,5

Palácio do Raio - Centro
Interpretativo das Memórias da…

Nível de satisfação

4,0

Ida a espaços culturais

Gráfico 26: Deslocações nos últimos 12 meses aos espaços culturais e nível de satisfação (QPBRA)

No que diz respeito ao grau de satisfação quanto aos EvCBRA, os dados são inequívocos
sobre a tipologia de eventos que mais positivamente satisfazem os respondentes: os quatro
eventos com registos mais elevados oscilam entre os 68,2% e os 76,0% dos respondentes a
mostrar-se satisfeito ou muito satisfeito com as Festas e Romarias, como a Semana Santa, a
Noite Branca, o São João e a Braga Romana. Outros eventos, com valores de NS/NR superior
a 50%, registam valor elevados de satisfação, como o festival para Gente Sentada (43,4%), os
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Encontros da Imagem (40,7%) e o Semibreve (36%). Perante esta curiosidade estatística,
decidimos analisar os registos médios de satisfação (atribuindo 1 a muito insatisfeito e 4 a
muito satisfeito) unicamente para os respondentes a esta questão. Os valores mais elevados
de satisfação incidiram no Semibreve (3,41), Festival Rodellus (3,37), Festival para gente
sentada (3,34) e na Braga Romana (3,31), sendo também de ressalvar outros eventos como a
Braga em Risco (3,21), Braga Music Week (3,19), S. João (3,22), Festival Vaudeville Rendez
Vous e Mimarte (3,24, cada) e Encontros da Imagem e Festival de Órgão (3,25, cada). De
notar que, dos principais eventos, a Noite Branca obtém a média de satisfação de 3,10, inferior
à média geral de 3,18.

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

NS/NR

B de Dança
Braga Barroca
Braga em Risco - Encontro de Ilustração
Braga Internacional Video Dance Festival
Braga Music Week
Braga Romana
Feira do Livro de Braga
Festival Braga Capital do Cavaquinho
Festival de Guitarra de Braga
Festival de Outono
Festival de Órgão de Braga
Festival Internacional de Fotografia - Encontros da Imagem
Festival para Gente Sentada
Festival Rodellus

Festival Vaudeville Rendez Vous
Mimarte
Noite Branca de Braga
São João de Braga
Semana Santa de Braga
Semibreve

Gráfico 27: Grau de satisfação dos respondentes do QPBRA quanto aos eventos culturais promovidos em Braga

A análise do grau de satisfação quanto à informação e comunicação da oferta cultural de
Braga permite-nos concluir que, apesar de a média geral da avaliação ser tendencialmente
positiva (2,74), a verdade é que tal só se observou devido às médias parciais da televisão e
da rádio serem particularmente reduzidas (ficaram-se, respetivamente, pelos 1,97 e 2,51
pontos). Os dados revelam ainda que os graus de satisfação com os meios digitais (internet,
agenda cultural e redes sociais dos equipamentos) têm, em média, avaliações positivas acima
de 3 pontos e que os meios mais tradicionais demonstraram médias de avaliação mais baixas
que

as

estratégias

online,

em

que

se

destacam

as

estratégias

assentes

em

cartazes/mupis/outdoors (2,71) e os cadernos de programação dos espaços/eventos culturais
(2,84). Outro fenómeno digno de destaque assentou no facto de as redes sociais do município
e as redes sociais dos equipamentos/eventos terem preferência relativamente às suas páginas
oficiais.
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Muito insatisfeito

Insatisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

NS/NR

Sítio na Internet do município
Redes sociais do município
Sítio na Internet dos equipamentos/eventos culturais
Redes sociais dos equipamentos/eventos culturais
Agenda Cultural de Braga
Cartazes/Mupis/Outdoors
Cadernos de programação dos equipamentos/eventos culturais
Flyers de programação
Internet
Televisão
Rádio
Imprensa (Jornais/Revistas em versão digital ou impressa)

Gráfico 28: Grau de satisfação dos respondentes do QPBRA quanto à informação e comunicação da oferta cultural de
Braga

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

5,3%
17,2%

25,6%

51,9%

Gráfico 29: Grau de satisfação geral dos respondentes do QPBRA com a dinâmica cultural do concelho de Braga

Fazendo uma análise comparativa das médias dos graus de satisfação, não deixa de ser
interessante sublinhar que o grau de satisfação geral com a dinâmica cultural de Braga está
alinhado com o grau de satisfação quanto à informação e comunicação da oferta cultural,
impulsionadas pelas estratégias online.
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Com o pano de fundo do grau de satisfação dos respondentes e para aferir os motivos que
poderiam concorrer para incrementar a frequência de ECBRA e EvCBRA, foram elencadas
quatro opções de resposta, sendo que a última opção era aberta, permitindo aos respondentes
identificar motivos não previstos nas opções anteriores. Nesta sequência, cerca de dois terços
da amostra (66,7%) revelou estar satisfeito ou muito satisfeito com a dinâmica cultural do
concelho.
Perante este nível de satisfação, procedeu-se ao questionamento sobre o que faria os
inquiridos frequentar mais os ECBRA.

Preços mais reduzidos
100%

75%

50%

25%

Oferta cultural mais diversificada

0%

Horário mais alargado

Mais divulgação sobre as atividades

Gráfico 30: Motivos para frequentar mais os espaços/eventos culturais do concelho de Braga

Os dados revelam que a oferta cultural mais diversificada é, sem dúvida, o fator mais relevante
e que pode concorrer significativamente para incrementar a frequência: 64,5% dos
respondentes assinalaram esta opção, que foi particularmente reforçada pelos respondentes
com ensino superior e entre os 30 e os 49 anos e entre os 65 e os 69 anos. Relativamente a
estes grupos há, contudo, duas diferenças dignas de realce. Em primeiro lugar, salienta-se o
facto de os grupos dos 15 aos 29 e os grupos entre os 60 e 64 e entre os 70 e os 74 anos
terem assinalado preferencialmente a resposta de mais divulgação sobre as atividades.
Também foi de destacar a escolha desta opção pelos respondentes sem habilitações
superiores.
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Gráfico 31: Motivos para frequentar mais os espaços/eventos culturais do concelho de Braga (por habilitação)
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Gráfico 32: Motivos para frequentar mais os espaços/eventos culturais do concelho de Braga (por idade)

A divulgação sobre as atividades foi outro dos motivos mais identificados pelos respondentes
(59,1%), sendo particularmente relevante para os elementos sem habilitações superiores e
para os públicos mais jovens entre os 15 os 29 anos.
A redução de preços foi a terceira opção mais escolhida pelos respondentes (51,5%). Em
nenhum dos grupos etários foi a resposta dominante, adquirindo menor importância nos
grupos entre os 60 e os 74 anos, embora tivesse atingido o valor mais elevado nos
respondentes sem habilitações de ensino superior.

62

O horário mais alargado foi, regra geral, a opção menos selecionada, tendo sido escolhida por
26,2% dos respondentes. Deve ser mencionado o particular destaque que assumiu nas faixas
etárias entre os 30 e os 49 anos e nos inquiridos sem ensino superior comparativamente
áqueles com habilitações de ensino superior.
No que concerne às respostas abertas, apenas uma minoria optou pelo seu preenchimento,
sendo que depois da análise de conteúdo se verificou uma sobreposição ou equivalência de
uma parte destas respostas a alguma das quatro primeiras opções de resposta na pergunta
fechada.
Para avaliar se os respondentes recomendariam a um familiar/amigo/colega a frequência de
equipamentos culturais de Braga, foi criada uma escala em que 1 equivalia a certamente que
não e 10 certamente que sim. Na análise dos resultados, considerou-se que os respondentes
não recomendariam quando os valores estivessem compreendidos entre 1 a 4, como neutro
quando as respostas fossem 5 e 6, e que os respondentes recomendariam quando os valores
oscilassem entre 7 a 10. O Gráfico 33 mostra que a esmagadora maioria (82,5%)
recomendaria a um familiar/amigo/colega a frequência dos ECBRA/EvCBRA. Destaca-se ainda
que 78,4% dos respondentes que selecionaram a opção 10 (o valor máximo de
recomendação) são do sexo feminino e 38,4% têm menos de 30 anos. Sobre os respondentes
que afirmaram que não recomendariam, salienta-se que 71,4% são do sexo feminino e que
57,1% têm menos de 30 anos. As diferenças entre sexos são esbatidas na categoria neutro,
com a presença de 52,5% de respondentes femininos e de 47,5% de respondentes
masculinos. No que se refere à faixa etária, 57,5% têm 30 ou mais anos.

Negativo

Neutro

Positivo

3,7%
13,8%

82,5%

Gráfico 33: Recomendação a um familiar/amigo/colega a frequência dos equipamentos/eventos culturais de Braga
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Na última pergunta desta secção do inquérito por questionário, solicitámos aos inquiridos que
apresentassem uma ideia para a dinâmica cultural de Braga para a próxima década.

Figura 4: Nuvem das 30 palavras mais usadas nas ideias para a dinâmica cultural de Braga na próxima década

Através da nuvem de palavras da Figura 4 conseguimos ver a preponderância de algumas
palavras como cultura e as suas derivadas, eventos e música, teatro e divulgação, e, apesar
de presentes na nuvem, o peso ainda relevante de outras palavras, como espaços, artistas e
oferta ocupam na lista.
Para ilustrar o contexto em que algumas das palavras são utilizadas, convocamos alguns dos
contributos recolhidos:
 “ter mais eventos musicais ao ar livre” (QPBRA.0371) [Estudante, feminino, 21
anos];
 “aposta nos artistas e talentos da cidade” (QPBRA.0395) [Estudante, feminino,
40 anos];
 “diversificar oferta e divulgar (QPBRA.0383) [Trabalhadora por conta de outrem,
feminino, 65 anos]
 “visto que Braga é uma cidade histórica e com um património invejável deveria
haver mais aposta em grupos de música erudita para dinamizar as igrejas e com
isto montar espectáculos para os seus cidadãos e para quem a visita. É urgente
uma actividade cultural conscienciosa de quem saiba avaliar e reconhecer
qualidade

artística

e

não

dos

interesses

económicos”

[Trabalhador por conta própria, masculino, 26 anos];

(QPBRA.0797)
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 “criação de um cartão de sócio que permite o acesso com desconto a eventos
de vários equipamentos culturais da cidade” (QPEA.0152) [Estudante, masculino,
27 anos];
 “maior divulgação dos eventos culturais e realização dos mesmos em diversos
locais da cidade de Braga, mais acessíveis” (QPEA.0179) [Estudante, feminino,
20 anos].
Os dendrogramas de Jaccard relativos aos dois questionários revelam algumas associações,
mas também algumas diferenças discursivas profundas, sobretudo no que diz respeito às
atividades ao ar livre e assentes na música, sendo que as maiores diferenças se referem à
arte e às atividades para os jovens. No QPEA (Figura 5) o grau de associação mais forte
identificado foi entre pessoas e eventos e sua interligação à divulgação. Por sua vez, no
QPBRA (Figura 6), o grau de associação mais forte identificado foi entre Braga e Cidade, e a
sua interligação a eventos.

Figura 5: Dendrograma de Jaccard QPEA

Figura 6: Dendrograma de Jaccard QPBRA

A partir da análise de redes representada no esquema Fruchterman-Reingold (Figura 7),
destacamos, em primeiro lugar, o cluster formado pelas palavras eventos e a sua relação com
cultura e a sua associação com locais e atividades. Este cluster encontra-se interconectado
com jovens e artistas e associado, por um lado, com espaços e artistas e, por outro lado, com
Braga e cidade. Destacamos também o cluster formado por divulgação, oferta e público.
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Figura 7: Esquema Fruchterman-Reingold das ideias para a dinâmica cultural de Braga na próxima década

2.3. Cultura na região
Nesta secção do questionário debruçámo-nos sobre a relação dos respondentes com alguns
dos espaços culturais da região (ECR) e eventos culturais da região (EvCR).

Não conhece

Conhece mas não visitou nos últimos 12 meses

Conhece e visitou pelo menos uma vez nos últimos 12 meses

Casa da Música (Porto)
Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão
Centro Cultural Vila Flor (Guimarães)
Fundação de Serralves (Porto)
Museu de Lamego
Museu de Olaria (Barcelos)
Museu do Linho (Vila Verde)
Museu do Santuário de Nossa Senhora da Abadia (Amares)
Museu Marítimo de Esposende
Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso (Amarante)
Museu Nacional Soares dos Reis (Porto)
Plataforma das Artes e Criatividade - Centro Internacional das…
Solar Galeria de Arte Cinemática (Vila do Conde)
Teatro Diogo Bernardes (Ponte de Lima)
Teatro Municipal de Vila Real
Teatro Municipal do Porto - Rivoli e Campo Alegre (Porto)
Teatro Municipal Sá de Miranda (Viana do Castelo)
Teatro Nacional São João e Teatro Carlos Alberto (Porto)
Theatro Club (Póvoa do Lanhoso)
Theatro Gil Vicente (Barcelos)

Gráfico 34: Conhecimento e visita a espaços culturais da região
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Do conjunto de ECR, selecionaram-se 20 (procurando integrar espaços públicos e privados,
que operam em diferentes domínios culturais na região) para aferir a relação das comunidades
escolares e académicas com a oferta cultural da região.
A principal conclusão que se retira da análise do Gráfico 34 é a existência de um
desconhecimento muito expressivo dos ECR.
A proximidade geográfica ou a existência de espaços culturais com uma taxa de
conhecimento elevada não parece estar a concorrer para um maior conhecimento dos ECR:
para ilustrar o primeiro caso, relembramos que 83,0% não conhece o Solar Galeria de Arte
Cinemática (Vila do Conde), 80,4% não conhece Theatro Club (Póvoa de Lanhoso), 83% não
conhece o Museu do Linho em Vila Verde; 79,6% não conhece o Museu de Lamego, 76,9%
não conhece o Teatro Municipal de Vila Real e 74,3% não conhece o Teatro Diogo Bernardes
em Ponte de Lima. Por sua vez, o espaço cultural mais conhecido, mas não visitado nos
últimos 12 meses, foi o Teatro Municipal do Porto – Rivoli e Campo Alegre, com 56,3% das
respostas.
Sobre os espaços culturais que os respondentes mais conhecem e visitaram pelo menos uma
vez nos últimos 12 meses, destacamos a Fundação de Serralves (visitado por 40,1% dos
respondentes e conhecido por 49,2%), a Casa da Música (visitado por 36,2% dos
respondentes e conhecido por 55,9%), o Centro Cultural Vila Flor (visitado por 33,5% dos
respondentes e conhecido por 42,2%) e ainda a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão
(visitado por 19,0% e conhecido por 43,9%).

Não conhece

Conhece mas não visitou nos últimos 12 meses

35,7%

37,3%

Conhece e visitou pelo menos uma vez nos últimos 12 meses

30,0%
41,3%

46,5%

50,0%
61,5%

50,0%

60,9%

56,5%

55,3%

46,5%

6,2%
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23,1%

14,3%
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Docente

Gráfico 35: Distribuição de conhecimento e visita a espaços culturais da região classe profissional
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Um olhar para os resultados em função da categoria profissional dos respondentes revela
diferenças importantes. Por exemplo, em média, os reformados, os trabalhadores por contra
própria, os docentes e os trabalhadores por conta de outrem são os que mais frequentam os
espaços culturais. Na vertente contrária, os elementos que se ocupam das tarefas do lar e os
estudantes e os desempregados são os que menos frequentam estes espaços, como se pode
registar no Gráfico 35.
A partir da análise fatorial, foi possível identificar quatro conjuntos de espaços cujo
conhecimento/visita dos respondentes está relacionado:
 ECR1: Fundação de Serralves (Porto), Casa da Música (Porto), (Teatro Municipal
do Porto - Rivoli e Campo Alegre (Porto), Teatro Nacional São João e Teatro
Carlos Alberto (Porto), Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, Centro Cultural
Vila Flor (Guimarães);
 ECR2: Teatro Diogo Bernardes (Ponte de Lima), Theatro Club (Póvoa do
Lanhoso), Theatro Gil Vicente (Barcelos), Teatro Municipal Sá de Miranda (Viana
do Castelo), Teatro Municipal de Vila Real;
 ECR3: Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso (Amarante), Museu de
Lamego, Museu Nacional Soares dos Reis (Porto), Solar Galeria de Arte
Cinemática (Vila do Conde), Plataforma das Artes e Criatividade - Centro
Internacional das Artes José de Guimarães (Guimarães);
 ECR4: Museu do Santuário de Nossa Senhora da Abadia (Amares), Museu do
Linho (Vila Verde), Museu Marítimo de Esposende), Museu de Olaria (Barcelos).
A análise de variância permitiu-nos evidenciar alterações significativas do conhecimento/visita
aos quatro conjuntos de espaços culturais em função da dimensão do agregado familiar, do
grupo etário, da situação na profissão ou condição perante o trabalho, local de residência e
das habilitações.
Com a realização do teste de posthoc de Tukey, foi possível aferir em que conjunto de espaços
e que categorias intragrupais são efetivamente significativas, especialmente no caso do ECR1
com trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores por conta própria, reformados e
docentes, agregados até duas pessoas, e dos 20 aos 69 anos, no ECR2 com os trabalhadores
por conta própria, no ECR3 com os trabalhadores por conta própria, reformados e docentes,
e elementos entre os 50 e 54 anos, não se registando alterações entre a ocupação profissional
e a ECR4.
Do conjunto de EvCR, selecionaram-se 20 para aferir a relação dos respondentes com a oferta
cultural da região.
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Não conhece
Conhece mas não assistiu/participou a nenhuma das 3 últimas edições
Conhece e assistiu/participou a pelo menos uma das últimas 3 edições

Bienal Internacional de Arte de Cerveira

44,5%

Curtas Vila do Conde Festival Internacional de Cinema

44,4%

31,7%

DDD Festival Dias da Dança

28,0%

Festa das Cruzes

27,2%

Festival Correntes d'Escrita

55,2%

8,8%

54,2%

16,8%

47,8%

24,2%

56,8%

Festival de Guitarra Portuguesa de Amarante

35,3%

6,8%

79,1%

Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica

18,6%

77,8%
14,6%

19,2%

59,4%

Fórum do Futuro

25,2%

86,4%

GUIdance

9,8%

73,4%

Guimarães Jazz

17,4%

38,6%

Guimarães Noc Noc

43,6%
70,6%

Imaginarius Festival Internacional de Teatro de Rua Sta Maria da…

8,0%
17,2%

18,2%

80,4%

Literatura em Viagem-Festival de Literatura Matosinhos
Serralves em Festa

15,6%

34,8%

Feira Medieval de Santa Maria da Feira

Vinte Sete Festival Internacional de Teatro

15,9%

81,5%

Fantasporto

Romaria de Nossa Senhora da Agonia

10,6%

79,5%

Escritaria Festival Literário de Penafiel

Festival Vodafone Paredes de Coura

22,7%

43,9%

10,1%
16,0%

87,5%
27,9%
17,2%

9,4%
51,3%

45,4%

19,9%
36,4%

90,1%

7,8%

Gráfico 36: Assistência/participação em eventos culturais da região

Tal como nos espaços, no Gráfico 36 observa-se que há um grupo muito significativo de
indivíduos que desconhece a maioria dos EvCR. Os eventos Vinte e Sete – Festival
Internacional de Teatro, o Literatura Viagem – Festival de Literatura de Matosinhos, Fórum do
Futuro são os três eventos amplamente mais desconhecidos para estes públicos, com 90,1%,
87,5% e 86,4%, respetivamente.
No que se refere aos EvCR que os respondentes selecionaram conhece e assistiu/participou
em pelo menos uma das últimas 3 edições, destacam-se alguns aspetos interessantes:
 as preferências recaem sobre Serralves em Festa (36,6%), Festival Vodafone
Paredes de Coura (25,2%), Festa das Cruzes (24,2%), Bienal Internacional de
Arte de Cerveira (22,7%);
 dos eventos com entre os 10% e os 20% de respondentes, destacamos a
Romaria de Nossa Senhora da Agonia (19,9%), Guimarães Jazz (17,2%), Feira
Medieval de Santa Maria da Feira (16,8%), Curtas Vila do Conte Festival
Internacional de Cinema (10,6%) Guimarães Noc Noc (10,1%);
 as feiras e festas são, aparentemente, as opções privilegiadas pelos
respondentes;
 o Festival Vodafone Paredes de Coura, o Fantasporto, e a Feira Medieval de
Santa Maria da Feira são os eventos que mais respondentes conhecem, sem, no
entanto, terem participado, (59,4%, 55,2% e 54,2% respetivamente).
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Gráfico 37: Assistência/participação em eventos culturais da região (por sexo)

No Gráfico 37 constatamos que as médias de assistência/participação em eventos estão
alinhadas em função do sexo dos respondentes, embora se registe que os elementos do sexo
masculino têm uma presença global mais elevada, sendo o Fantasporto, o Guimarães Jazz e
a Bienal Internacional de Arte de Cerveira os três eventos que registam maiores diferenças.
A partir da análise fatorial, foi possível identificar cinco conjuntos de EvCR cujo conhecimento
e assistência/participação dos respondentes estão relacionadas:
 EvCR1: Literatura em Viagem-Festival de Literatura Matosinhos, Vinte Sete
Festival Internacional de Teatro, Imaginarius Festival Internacional de Teatro de
Rua Sta Maria da Feira, Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica,
Fórum do Futuro, Festival de Guitarra Portuguesa de Amarante, DDD Festival
Dias da Dança;
 EvCR2: Festival Correntes d'Escrita, Bienal Internacional de Arte de Cerveira,
Escritaria Festival Literário de Penafiel;
 EvCR3: Festival Vodafone Paredes de Coura, Serralves em Festa, Feira Medieval
de Santa Maria da Feira, Fantasporto, Curtas Vila do Conde Festival Internacional
de Cinema;
 EvCR4: Guimarães Noc Noc, GUIdance, Guimarães Jazz;
 EvCR5: Festa das Cruzes, Romaria de Nossa Senhora da Agonia.
Com o teste de posthoc de Tukey, aprofundamos as formas de concretização das alterações
observadas. Identificaram-se relações entre o EvCR1 e trabalhadores por conta própria e
docentes, no EvCR2 com os trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores por conta
própria e docentes, no EvCR3 com trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores por
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conta própria, desempregados e docentes, agregados familiares até duas pessoas, no EvCR4
com trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores por conta própria e docentes,
agregados familiares até duas pessoas e no EvCR5 com trabalhadores por conta de outrem e
docentes.

2.4. Experienciação cultural
Para caraterizar os públicos da cultura de Braga, nesta secção pedimos aos respondentes que
partilhassem os seus consumos e práticas culturais.

Atividades culturais (e.g. ver televisão, ler, assistir a um
espetáculo)
Atividades de contacto com a natureza

Nunca

Raramente

10,6%

23,2%

10,1%

21,6%

Hobbies (e.g. bricolage, colecionismo, culinária)

Ir a bares/discotecas

5,4%

Voluntariado ou outras atividades de cariz social

44,1%

39,7%

38,8%

24,1%

18,9%

25,4%

42,0%

28,4%

17,3%

42,7%

15,4%

13,9%

Ir a centros comerciais

Práticas artísticas amadoras

16,1%

45,3%

19,7%

Diáriamente

51,0%

12,7%

8,8%

Semanalmente

62,6%

21,8%

Atividades desportivas

Conviver com familiares e amigos 0,4%

Mensalmente

19,9%

35,9%

32,2%

47,9%

12,9%

17,8%

16,8%

14,5%

7,2%

9,1%

Gráfico 38: Realização de atividades de tempos livres e de lazer

Um olhar global sobre os tempos livres e de lazer permite-nos perceber que o convívio com
familiares e amigos e as atividades culturais são as que os respondentes realizam mais
frequentemente, sendo que os valores mais baixos se situam no voluntariado e nas práticas
artísticas amadoras (PAA).
A análise dos resultados revela algumas diferenças particularmente veementes em função da
proveniência dos dados. Salienta-se particularmente a diferença nos dois grupos em relação
aos hobbies e às PAA como os maiores diferenciais favoráveis ao QPBRA, e a ida a bares e
discotecas sendo da preferência dos respondentes do QPEA.
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Gráfico 39: Realização de atividades de tempos livres e de lazer, pelo menos mensalmente (por questionário)

As diferenças de atividades de tempos livres e lazer também se observam quando os dados
são analisados em função do grupo etário, como se pode observar nitidamente no Gráfico 40,
referente ao QPBRA.

Atividades culturais (e.g. ver televisão, ler, assistir a um espetáculo)
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Hobbies (e.g. bricolage, colecionismo, culinária)

Ir a bares/discotecas
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Práticas artísticas amadoras

Voluntariado ou outras atividades de cariz social
4,0
3,5
3,0

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

Gráfico 40: Média de frequência de realização de atividades de tempos livres e de lazer (QPBRA, grupo etário)
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As atividades culturais e as PAA (uma das atividades realizada com menos frequência pelos
respondentes, com apenas 27,9% a identificarem que a realizam, pelo menos, mensalmente)
foram objeto de perguntas específicas nos inquéritos por questionário. Assim sendo
convocaremos agora, a título ilustrativo, alguns aspetos referentes ao voluntariado ou outras
atividades de cariz social e ao convívio com familiares e amigos. O voluntariado ou outras
atividades de cariz social apresenta-se como uma prática que não é realizada pela
generalidade dos respondentes, com somente 26,3% a destacar que a realizam pelo menos
mensalmente, tendo a opção raramente sido a seleção dominante para 47,9% dos
respondentes. O convívio com familiares e amigos integra o grupo de atividades que mais
frequentemente são realizadas pelos respondentes, abarcando 96,8% dos indivíduos que a
praticam pelo menos mensalmente.
A leitura do Gráfico 41 revela uma tendência dos indivíduos que não realizam PAA a
frequentarem menos os ECBRA, revelando uma média por equipamento de 0,90, o que se
contrapõe com a média geral de 1,06, sendo na opção diariamente que o valor médio atingido
regista maior expressão com uma média de 1,37.

Média dos respondentes sem PAA

Média geral de deslocações ao ECBRA

5,0

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
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Museu de Arqueologia D. Diogo
de Sousa

Museu da Sé de Braga

Museu da Imagem

Mosteiro de S. Martinho de
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Mercado Cultural do Carandá

gnration

Galeria Duarte Sequeira

Forum Arte Braga

Centésima Página

Casa dos Crivos

Biblioteca Pública de Braga

Biblioteca Lúcio Craveiro da
Silva

Altice Forum Braga

0,0

Palácio do Raio - Centro
Interpretativo das Memórias da…

0,5

Gráfico 41: Relação entre as médias de deslocações aos ECBRA pelos respondentes que não têm PAA e as médias
gerais de deslocações aos ECBRA

No conjunto de perguntas relacionadas com o consumo cultural dos inquiridos, na segunda
questão centrámo-nos no tempo destinado ao acesso à internet, a ver televisão e ouvir rádio.
Os resultados revelam inequivocamente que o acesso à internet, sem ser por motivos
escolares ou profissionais, é a prática mais comum, com 96,7% dos respondentes a afirmarem
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que acedem à internet pelo menos 1 hora por dia, quando os valores homólogos para ver
televisão e ouvir rádio atingem, respetivamente, 81,3% e os 64,9% dos respondentes.
A desagregação dos dados por questionário revela que o QPEA tem um consumo mais intenso
(mais de 3 horas por dia) de internet, televisão e rádio, sendo que no QPBRA a maioria dos
consumos diários tem uma duração de entre 1 a 3 horas.

Normalmente não

Menos de 1 hora por semana

7,3%

Menos de 1 hora por dia

Mais de 3 horas por dia

4,4%

5,7%
14,3%

37,3%

1 a 3 horas por dia

34,3%

NS/NR

8,0%
22,6%

43,2%

40,0%
41,1%

36,5%

34,1%

49,1%

36,2%

32,4%

20,5%
24,1%

6,8%

9,2%

Aceder à Internet (sem
ser por motivos
escolares ou
profissionais)

Ver televisão

18,4%
7,6%

17,8%

14,0%

Ouvir rádio

Aceder à Internet (sem
ser por motivos
escolares ou
profissionais)

QPEA

11,7%

13,9%

Ver televisão

Ouvir rádio

QPBRA

Gráfico 42: Frequência de consumo de internet, televisão e rádio (por questionário)

Uma análise para o conjunto dos respondentes destaca a internet como a grande forma de
consumo cultural em detrimento da televisão e da rádio em ambos os questionários, em que
se destaca que entre 16,0% no caso da televisão e 38,3% no caso da rádio apresentam um
consumo inferior a uma hora por semana. Os valores do QPBRA são intermédios, oscilando
entre 19,3% e 34,3%. Assim, os extremos percentuais na frequência de consumo ocorrem no
QPEA.
No Gráfico 43 estabelecemos uma associação entre o consumo de internet, televisão e rádio
com a identificação pelos respondentes que selecionaram internet, televisão e rádio como
fonte de informação sobre as atividades culturais de Braga. Os dados demonstram que um
progressivo aumento no número de horas consumidas de cada uma das tipologias se traduz
num aumento da frequência de consumo.

74

Não nos últimos 12 meses

Raramente

Com alguma frequência

Muito frequentemente

100%
80%
60%
40%
20%

Internet

Televisão

Mais de 3 horas por dia

1 a 3 horas por dia

Menos de 1 hora por dia

Menos de 1 hora por semana

Normalmente não

Mais de 3 horas por dia

1 a 3 horas por dia

Menos de 1 hora por dia

Menos de 1 hora por semana

Normalmente não

Mais de 3 horas por dia

1 a 3 horas por dia

Menos de 1 hora por dia
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0%
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Gráfico 43: Relação entre o consumo de internet, televisão e rádio com a identificação da internet, televisão e rádio
como fonte de informação sobre as atividades culturais de Braga

Tendo consciência dos constrangimentos provocados pela Covid-19 no consumo cultural
presencial, nomeadamente devido ao encerramento temporário dos espaços culturais,
incluíram-se nos questionários várias perguntas (e.g. impactos que a pandemia teve nos
consumos culturais presenciais, dados sobre os consumos culturais online durante o período
de encerramento dos espaços) para permitir uma visão mais consistente sobre a temática.
Uma análise mais apurada dos dados referentes à leitura sem ser por motivos escolares ou
profissionais, revela valores médios similares em ambos os questionários (2,07 no QPBRA e
1,99 no QPEA) diferenciando-se drasticamente na opção ler livros (por motivos escolares ou
profissionais) em que transita de 1,66 para 2,27 no QPBRA e no QPEA, respetivamente. Ainda
assim, estas duas opções são as únicas que apresentam valores a rondar uma média de 2
pontos no QPEA quando o conjunto global da média para este grupo é de 1,06. Por contraste,
o QPBRA apresenta uma média geral de 1,30 em que somente ir a espetáculos de teatro, de
dança ou ópera e visitar bibliotecas apresentam registos inferiores a este valor. Outro
destaque ocorre nas diferenças por ocupação nas diferentes modalidades selecionadas,
notando-se sobretudo diferenças nas práticas entre docentes e estudantes no que toca à
leitura, no cinema e nos espetáculos de música.
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Gráfico 44: Valores desagregados por questionário das médias de consumo cultural

Sobre os consumos culturais dos respondentes dos QPBRA propomos um breve olhar para
quatro tipologias de consumo – ler livros (sem ser por motivos escolares ou profissionais), ir
ao cinema, ir a espetáculos de música e visitar monumentos históricos – em função dos grupos
etários, para sublinhar diferenças relevantes. As médias destes consumos, compiladas no
gráfico 45, destacam uma ordem hierárquica neste conjunto de consumos. Todavia, e apesar
desta tendência hierárquica, particularmente estável e equilibrada entre os 15 e os 35 anos,
regista-se que a prática de ler livros começa a ganhar especial preponderância a partir dos
45 anos, o que implica a perda de relevância das restantes práticas.

Ler livros (sem ser por motivos escolares ou profissionais)

Ir ao cinema
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Visitar monumentos históricos
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Gráfico 45: Médias de quatro consumos culturais (QPBRA, por grupo etário)
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A Covid-19 teve e terá impactos muito significativos no setor cultural, portanto incluímos, como
não poderia deixar de ser, uma pergunta 38 nos questionários para aferir o impacto que a
pandemia teve no consumo cultural dos inquiridos.
Como se pode observar no Gráfico 46 abaixo, não obstante a Covid-19 ter provocado
impactos negativos na maioria das tipologias de consumo cultural, na leitura de livros sem ser
por motivos escolares ou profissionais, a pandemia teve um impacto positivo em 8,7% dos
respondentes. Estendendo a análise efetuada aos consumos de cinema à ida a espetáculos
de teatro por parte dos respondentes, conseguimos salientar que, apesar de haver menos
respondentes com impactos negativos da Covid-19 nas deslocações ao teatro (61,7%) do que
nas idas ao cinema (73,2%).

Menos vezes do que as referidas na questão anterior
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Gráfico 46: Impactos da Covid-19 no consumo cultural

Analisando os dados desagregados em função da proveniência dos questionários, verifica-se
que, no geral, os impactos se fizeram sentir mais nos respondentes do QPEA do que nos
respondentes do QPBRA, com 3,3% e 2,7% a apresentar um balanço final negativo dos
impactos da Covid-19 ao longo das nove tipologias de consumos culturais em análise.
Enquadrada na dimensão do inquérito sobre os impactos que a Covid-19 teve no consumo
cultural, eminentemente presencial, dos inquiridos, foi incluída uma questão para aferir as
atividades culturais online que foram praticadas pelos inquiridos durante o período em que os

38

Se no ano de 2020 não tivesse ocorrido a COVID-19, quantas vezes é que, nos últimos 12 meses, teria realizado cada
uma das seguintes atividades?
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espaços culturais estiveram encerrados em virtude da Covid-19. As respostas a esta pergunta
evidenciam a existência de um número muito considerável de respondentes que, no período
em causa e pelos motivos apresentados, nunca assistiram/participaram na maioria das
atividades culturais online. Assim, com exceção dos espetáculos de música (29,8%) e do
cinema (44,8%), todas as restantes cinco tipologias apresentam uma amplitude de valores
entre 68,9% e 81,0%.
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Gráfico 47: Consumidores de atividades culturais online durante o encerramento dos espaços devido à Covid-19
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Gráfico 48: Consumidores de atividades culturais online durante o encerramento dos espaços devido à Covid-19
(QPBRA, por habilitações)
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Tão relevante quanto a aferição das atividades culturais online que foram realizadas pelos
inquiridos durante o período em que os espaços culturais estiveram encerrados em virtude
da Covid-19, é o grau de satisfação dos respondentes quanto a essas atividades culturais
online. Uma primeira visão revela que a taxa de respondentes que selecionaram a opção
NS/NR foi, particularmente expressiva, atingindo valores superior a 50% em todos os campos
com exceção dos espetáculos de música e no cinema, sendo também este conjunto de duas
atividades o que apresenta valores mais expressivos de satisfação. Como se pode observar
no Gráfico 49, a taxa de respondentes que selecionaram a opção NS/NR foi, como em outras
questões relacionadas com a avaliação do grau de satisfação, particularmente expressiva,
atingindo um máximo de 77,3% dos respondentes nas atividades promovidas por bibliotecas
(com exceção das escolares e universitárias) e um mínimo de 29,3% nos espetáculos de
música. Sobre a ausência de resposta, destacamos que, nesta pergunta em particular, a
análise em função da totalidade da amostra revela algumas diferenças da análise em função
da percentagem de respondentes que efetuaram explicitamente a avaliação em cada uma das
tipologias de eventos: na primeira dimensão de análise, é possível identificar 60,2% dos
respondentes a avaliarem com satisfeito ou muito satisfeito os espetáculos de música online,
49,9% as sessões de cinema online e 27,1% os espetáculos de teatro online.
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Gráfico 49: Grau de satisfação das atividades culturais online durante a Covid-19
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Gráfico 50: Grau de satisfação dos espetáculos de música online pelos respondentes que assistiram, pelo menos 1 vez,
a estas atividades culturais online durante a Covid-19

O grau de satisfação relativamente aos espetáculos de música online revela que uma maior
presença se correlaciona com a crescente participação. Contudo, quando diferenciados os
grupos de acordo com o seu nível de satisfação, registou-se que um elevado número de
respondentes que participou um maior número de vezes se revelou insatisfeito com as
atividades culturais online durante a Covid-19.
Para além das questões relacionadas com as atividades culturais online realizadas durante o
período em que os espaços culturais estiveram encerrados em virtude da Covid-19, incluímos
uma pergunta para aferir a previsão de regresso às atividades culturais ao vivo depois da
reabertura dos espaços culturais na sequência da Covid-19.
A análise dos dados revela nitidamente que o regresso às atividades culturais ao vivo será
lento e gradual. O facto de haver um conjunto de respondentes que optou pela resposta
NS/NR pode ser revelador da incerteza da data do regresso: o valor máximo atingido desta
opção foi de 55,0% nas atividades promovidas por bibliotecas enquanto o valor que indica um
regresso mais célere incide nos espetáculos de música e em outras atividades culturais ao ar
livre, no qual 31,1% e 28,6% ponderam regressar no primeiro mês após a abertura. Num
segundo destaque, o número de respondentes que selecionou NS/NR oscilou entre os 23,8%
dos espetáculos de música e os 55,0% nas atividades promovidas por bibliotecas, revelando
mais uma vez a incerteza relativamente ao regresso às práticas culturais.
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Gráfico 51: Regresso às atividades culturais ao vivo depois da abertura dos espaços culturais
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Gráfico 52: Médias do regresso às atividades culturais ao vivo depois da abertura dos espaços culturais em função do
grau de satisfação das atividades culturais online

Tendo em consideração que o regresso às atividades culturais ao vivo também pode estar
relacionado com o grau de satisfação quanto às atividades culturais online durante o
encerramento dos espaços em virtude da Covid-19, considerou-se relevante efetuar o
cruzamento desses dados com os referentes às médias de tempo de regresso às atividades
culturais (em que 1 representa no mês de abertura e o 5 representa até 12 meses após a
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abertura). Os resultados evidenciam que, na maioria das atividades, um grau de satisfação
negativo corresponde a um regresso mais tardio às atividades culturais. Contudo, alguns
exemplos, como os espetáculos de música revelam ser uma exceção, e de entre os mais
satisfeitos os espetáculos de dança e ópera e o cinema são as atividades onde se observa
uma previsão de regresso mais tardio.
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Atividades promovidas por museus ou galerias de arte

Gráfico 53: Preferência de atividades culturais ao vivo ou online

Pensamos que restarão poucas dúvidas de que, terminados os constrangimentos provocados
pela Covid-19 no consumo cultural de forma presencial, poderá continuar a observar-se
constrangimentos e transformações no consumo cultural. Assim sendo, com o questionário
também procurámos reunir alguns dados sobre qual poderá ser a tendência de escolha dos
respondentes se, havendo condições para as duas modalidades, prefeririam assistir/participar
nas atividades culturais ao vivo ou em formato online. Os dados do Gráfico 53 não deixam
margem para dúvidas: a grande maioria dos respondentes prefere assistir/participar ao vivo
na totalidade de tipologia de atividades culturais elencadas, mas também se assinala o elevado
número de não respostas.
Na última pergunta da secção Experienciação Cultural, pretendemos reunir evidências sobre
as PAA dos respondentes, cuja síntese dos resultados se encontra no Gráfico 54.
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Gráfico 54: Práticas artísticas amadoras

É inequívoco que a música é, por um lado, a prática artística amadora que mais respondentes
experienciaram nos últimos 12 meses (48,3%) e, por outro lado, a que tem mais participantes
com maior frequência (23,1% estiveram envolvidos com esta tipologia de práticas amadoras,
6 ou mais vezes). No sentido oposto temos a dança, que só foi experienciada de forma
amadora por 18,6% dos respondentes, sendo que a percentagem de respondentes que a
praticou 6 ou mais vezes nos últimos 12 meses não ultrapassou os 4,4%. A este respeito,
acresce ainda que as artes visuais (e.g. pintura, fotografia) apresentam valores muito
semelhantes à música.
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Gráfico 55: Práticas artísticas amadoras (por grupo etário)
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Analisando as PAA em função dos grupos etários, percebemos que o grupo dos 70 aos 74
anos e o dos 20 aos 24 anos são os grupos com práticas amadoras mais frequentes (com
médias de 1,32 e de 0,96, respetivamente), fortemente impulsionados pelas artes visuais no
primeiro caso, e pela música, no segundo. O terceiro grupo etário com média global mais
elevada ocorreu entre os 15 e os 19 anos (0,81), no qual este valor foi impulsionado pela
música (1,56).
Sobre as médias deste tipo de experiências em função da situação na profissão ou condição
perante o trabalho, o Gráfico 56 revela diferenças entre estudantes e docentes, mas também
entre as distintas tipologias de trabalhadores.
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Gráfico 56: Práticas artísticas amadoras (por situação na profissão ou condição perante o trabalho)

A terminar esta análise, sublinhamos que 20,9% dos respondentes não estiveram envolvidos
nos últimos 12 meses em nenhuma das PAA elencadas, o que, em parte, também pode
concorrer para justificar algumas das ausências de consumo ou falta de conhecimento de
ECBRA e de ECR. Ainda assim conseguimos detetar a realização de algumas práticas culturais
de acordo com a profissão, sendo de notar uma preferência geral para a música, com exceção
dos reformados a preferirem as artes visuais, e os indivíduos que se ocupam das tarefas do
lar a demonstrar preferência pelo audiovisual e multimédia, a literatura e a música.
A partir da análise fatorial, foi possível identificar dois conjuntos de PAA dos respondentes
estão relacionadas:
 PAA1: Dança, Literatura, Música, Teatro;
 PAA2: Artes Visuais e Audiovisual e Multimédia.
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A análise de variância permitiu-nos evidenciar alterações significativas das PAA em função da
dimensão do agregado familiar e da situação na profissão ou condição perante o trabalho.
Com a realização do teste de posthoc de Tukey, foi possível aferir que as alterações são
efetivamente significativas no PAA2, com especial enfoque nas habilitações, nos agregados
familiares com 5 ou mais pessoas e entre os trabalhadores por conta própria e estudantes.
Relativamente ao PAA1, estas variam de acordo com a idade e a profissão, com particular
enfase nos trabalhadores por conta própria.

Como foi referido na abertura deste capítulo, a última etapa do processo de análise dos dados
provenientes dos dois inquéritos por questionário concorreu para identificar denominadores
comuns de entre as práticas estudadas com o objetivo de reunir contributos para traçar perfis de
públicos da cultura de Braga. A convocação destes resultados será efetuada no último capítulo
do relatório, depois de serem apresentados os dados provenientes das entrevistas a informantes
privilegiados e dos grupos de discussão que foram dinamizados no âmbito do estudo.
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3. Entrevistas a informantes privilegiados
Apresentada a análise dos resultados obtidos através dos inquéritos por questionário, segue-se
a convocação das entrevistas individuais a profissionais da autarquia que, pelo cargo que ocupam
ou funções que desempenham, consideramos relevantes para o fornecimento de informações
complementares para o cumprimento dos objetivos do estudo. Assim, foram definidos os
seguintes objetivos para as entrevistas:
a) complementar os resultados obtidos com os inquéritos por questionário;
b) refletir sobre o trabalho desenvolvido pelas diferentes entidades no âmbito da
mediação cultural;
c) aferir a perceção dos participantes sobre os públicos da cultura e o grau de
satisfação destes relativamente a aspetos relacionados com a cultura;
d) debater as dinâmicas culturais municipais.
No processo de preparação das entrevistas foram tidas em conta as considerações teóricas e
metodológicas defendidas por Bell (2008), De Ketele & Roegiers (1999), Sousa (2009) e
Fernandes (2010).
Definidos os perfis, foi solicitada ao MunBraga uma listagem de potenciais entrevistados a partir
da qual foram selecionados os dez protagonistas das entrevistas. O convite para a participação
foi efetuado através de email, mas também através de contacto telefónico, pelos serviços do
MunBraga e pela equipa do PolObs. Realçamos que, não obstante as diligências efetuadas, não
foi possível realizar a E-BRA09.
Com uma duração prevista de 30 minutos, foi elaborado, com base na estrutura dos inquéritos
por questionário, um guião para conduzir as entrevistas e que integrou quatro grandes temáticas:
1) Dinâmicas culturais municipais: Impactos da Covid-19; Um olhar para a
articulação entre os diferentes protagonistas municipais; Um olhar mais
abrangente para o território; O pós-Covid-19;
2) Perceção do grau de satisfação dos públicos de Braga: Atividades culturais
promovidas nos equipamentos; Eventos culturais; Informação e comunicação
cultural; Dinâmica cultural;
3) Mediação cultural: Análise SWOT aos programas de mediação cultural; O papel
da comunicação; Principais destinatários; Articulação entre as diferentes
entidades e setores;
4) Públicos da cultura: Perfil sociodemográfico; Frequência de equipamentos e
eventos; Práticas culturais e de lazer; Motivos para incrementar a frequência.
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Destaca-se que, não obstante o guião elaborado, os participantes tinham a liberdade para, dentro
de cada tema, selecionar os subtemas que consideravam mais pertinentes e relevantes
aprofundar.
Sublinha-se que os participantes receberam previamente um documento de apoio à entrevista
contendo uma explicitação sumária dos objetivos do estudo, dos instrumentos de recolha de
dados que estavam a ser aplicados, do modelo de funcionamento da entrevista e do guião da
sessão. Também foram salvaguardadas todas as questões referentes ao consentimento
informado, nomeadamente a garantia de anonimato, bem como a autorização para a utilização,
para fins meramente científicos, do registo áudio e vídeo.
Devido aos constrangimentos provocados pela Covid-19, as entrevistas decorreram de forma
virtual através da plataforma Zoom, sendo que na sua implementação esteve envolvida uma
equipa de três elementos (investigador responsável e dois técnicos de investigação do projeto).
Realçamos que, da lista de convidados, só não foi possível realizar a E-BRA09.
Tal como é prática habitual na implementação deste tipo de instrumento de recolha de dados, foi
efetuado o registo vídeo e áudio de todas as sessões dinamizadas, sendo que para a recolha de
informações complementares foi criada uma ficha de registo de notas de campo.
Para o processo de transcrição das entrevistas utilizou-se, em primeiro lugar, um software
específico para o efeito. O produto da transcrição automática foi seguidamente revisto e corrigido
por dois membros da equipa de investigação.
Sobre as fichas de registo de notas de campo, que foram preenchidas provisoriamente durante
cada sessão e completadas nas 24 horas seguintes à data de realização de cada entrevista,
salienta-se a sua relevância para, por um lado, esclarecer alguma dúvida que a transcrição
pudesse suscitar e, por outro lado, fornecer dados complementares durante o processo de
análise.
Depois de validadas as transcrições, o processo de análise bifurcou-se em duas modalidades:
análise de conteúdo e análise através do NVivo.
Para a análise de conteúdo, um conjunto de três investigadores efetuou uma leitura crítica
individual da transcrição de cada entrevista, identificando posteriormente as principais ideiaschave para cada um dos quatro tópicos designados no guião. Terminado este processo foi
promovido um debate coletivo entre os investigadores com o objetivo de gerar quadros-síntese
com as ideias-chave de cada entrevista e do conjunto de entrevistas. Os procedimentos aplicados
na análise com recurso ao NVivo foram em tudo semelhantes aos da análise das perguntas
abertas dos questionários – nuvens de palavras, dendrogramas de Jaccard, coeficiente de
Pearson, esquema Fruchterman-Reingold – efetuando-se, em primeiro lugar, a análise individual
de cada entrevista e depois a análise das nove entrevistas como um todo.

87

Na apresentação que se segue, começaremos com uma convocação de cada uma das nove
entrevistas a partir das nuvens de palavras, dos dendrogramas de Jaccard e dos esquemas
Fruchterman-Reingold, para concluirmos com as ideias-chave de cada uma das quatro grandes
temáticas abordadas. Realçamos ainda que toda a informação que, nas figuras, nas tabelas e nas
citações, permitisse identificar alguma entidade ou interveniente foi ocultada ou substituída pela
respetiva codificação para manter o anonimato.

3.1. Entrevista BRA01

Figura 8: Nuvem das 30 palavras mais usadas na E-BRA01

Figura 9: Dendrograma de Jaccard por similaridade de palavra da E-BRA01
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Na nuvem de palavras mais usadas na E-BRA01 destacam-se, para além da forte presença de
cultura e derivadas (3,21% do total de palavras utilizadas), palavras como atividades (1,22%),
público(s) (1,22%), Braga (1,16%), pessoas (1,05%), dinâmicas (0,77%), mediação (0,46%) e
comunicação (0,50%).
O dendrograma de Jaccard permite-nos perceber que o discurso com nível máximo de ligação
esteve relacionado com pessoas e trabalho, logo seguido de atividades e estrutura e por
culturais e dinâmicas. Alargando a análise às sobreposições, percebe-se, por um lado, o
enfoque do discurso na comunicação, e, por outro lado, que a mediação e programas ocupam
o último nível de associações no discurso.
Com os dados referentes ao coeficiente de Pearson (Anexo #2), conseguimos identificar
diferenças importantes de correlações entre os nós selecionados. Se, por exemplo, fizermos
a análise sob o ponto de vista das pessoas, percebe-se que há correlações mais fortes com
trabalho (P=1) e estrutura (P=0,968), que vão diminuindo de intensidade discursiva à medida
que os tópicos abordados se relacionam com eventos (P=0,8224) e mediação (P=0,835).
O esquema de Fruchterman-Reingold permite-nos visualizar de forma ainda mais nítida o que
acabou de se afirmar: o cluster formado por mediação e programas, e o cluster formado por
público e eventos, que tem na comunicação o seu ponto de ligação com Braga e dinâmicas e
culturais, e na entidade a relação com as atividades, estrutura, pessoas e trabalho.

Figura 10: Esquema de Fruchterman-Reingold da E-BRA01

Segue-se agora a apresentação de alguns dos aspetos abordados na E-BRA01 enquadrados
em cada uma das quatro grandes temáticas integradas no guião.
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No olhar sobre dinâmicas culturais municipais, o protagonista da E-BRA01 não hesitou em
afirmar a existência de uma política cultural, não obstante os problemas de articulação. Uma
outra ideia forte apresentada está relacionada com a necessidade de traçar uma programação
comum pelos diferentes agentes culturais – “é esta a questão da coordenação macro que eu
acho que devia existir e que já existe pontualmente, mas não suficiente” – e que “não
perdendo a missão de cada um, não perdendo a identidade de cada um, podermos traçar
programas comuns de prévio conhecimento”. A este respeito, foi referido que a candidatura
de Braga a CEC foi apresentada como uma boa oportunidade para mudar o paradigma, uma
vez que promoveu e favoreceu a tentativa de articulação entre os agentes culturais:
a partir do momento em que alguém decidiu que Braga iria se candidatar a Capital
Europeia da Cultura, houve de facto uma estrutura, uma mega-estrutura que por força
das suas dinâmicas e metodologia, achou por bem consultar e articular os diferentes
atores culturais, e tentar entre eles algumas reuniões de trabalho e daí algum resultado
de interação.

Sobre o grau de satisfação dos públicos da cultura, o entrevistado começou por sublinhar que
os espaços e equipamentos culturais acolhem públicos de todas as faixas etárias, chegando
mesmo a afirmar que “eu sei que as pessoas muitas vezes estão satisfeitas e gostam das suas
programações (…) acho que as pessoas estão satisfeitas com aquilo que é a oferta cultural”.
Contudo, apesar da sua perceção sobre a satisfação global da programação, não deixa de
reconhecer que:
muitas vezes a ânsia das pessoas é sempre maior, estão sempre à espera que haja
mais, mais oferta, mais diversificada, mais articulada, e mais espaços com maior
participação articulada das instituições, e, portanto, é assim, eu penso que as pessoas
com o que já existe estão satisfeitas, só que ainda querem mais, não é, querem mais…

Não queremos deixar de destacar a importância que o entrevistado conferiu à relação dos
públicos com os equipamentos, designadamente os seus hábitos de consumo cultural, tendo
afirmado que só uma pequena fração do público tem hábitos permanentes de cultura. Assim,
embora os níveis de satisfação geral dos públicos possam ser elevados, foi reconhecido que
“as pessoas querem mudar os espaços, querem outros atores diferentes, querem outras
dinâmicas diferentes, querem mais criatividade às vezes nas ofertas”.
No que concerne à mediação cultural foi mencionada, por um lado, a falha de comunicação
entre instituições culturais, que gera ruído entre os desejos dos públicos, os recursos dos
equipamentos e a sua oferta cultural, e, por outro lado, a falta de consequência dos inquéritos
de satisfação na mediação cultural:
tem que haver maior intervenção de mediação cultural, isto é, nós temos que
entrevistar mais as pessoas, temos que apurar previamente aquilo que é a
necessidade da pessoa, temos que fazer esse trabalho mais de campo, previamente.
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[… para se fazer a] mediação entre aquilo que é a necessidade e aquilo que são os
nossos recursos e as nossas…programas de oferta.

Na área da comunicação foram ainda referidas algumas dificuldades, das quais a agenda
cultural foi apresentada como um exemplo paradigmático tendo sido realçado que uma
agenda cultural não pode consistir somente num espaço para depositar eventos, sem o
mínimo de planeamento e coordenação. Assim, a estratégia pode passar por potenciar a
proximidade e coordenação entre os espaços e equipamentos culturais e as associações
locais: “esta estratégia de planeamento, de prévio planeamento, coordenação, discussão etc.
é que eu acho que está a precisar de ser melhorada ou precavida”.
A escassez de recursos humanos na área da mediação cultural também foi apresentada como
um problema que urge resolver para a consequência da ação:
nós temos vindo a fazer um trabalho, é assim, fazemos, mas não em toda a nossa
extensão, porquê, porque não temos equipa suficiente, o tempo não chega para a
pouca equipa, para a equipa reduzida que nós temos, não conseguimos fazer um
estudo prévio de todas as necessidades do cidadão.

No tópico relacionado com os públicos da cultura de Braga foi realçada a importância do
trabalho em rede e do trabalho com as comunidades:
Nós ao abrigo também das colaborações que temos ao nível das redes de trabalho,
conseguimos que as nossas atividades e as atividades que são realizadas também em
articulação connosco tragam população, e aí trazem crianças, jovens, adultos,
seniores, o cidadão adulto em geral, na casa dos 30/40/50 anos. (…)
Nós não podemos é só trabalhar com um montão de gente, dois ou três eventos por
ano, não é, nós temos que, de uma forma bastante dinâmica, em diferentes espaços
da cidade, em cafés em restaurantes, em livrarias em Bibliotecas, em Museus etc. criar
tantas dinâmicas quanto são necessárias para de facto o público sair todo de sua casa
e poder participar mais massivamente nas atividades.

É também aqui que o papel da comunicação e da divulgação assume particular
preponderância, de forma a sustentar as práticas culturais. Segundo o entrevistado devem ser
pensados planos de comunicação adequados à realidade para serem verdadeiramente
eficazes na sensibilização e captação de públicos: “só através da comunicação e da
divulgação, e do convite mais direto, o próprio exercício de proximidade que têm os
presidentes de junta e os próprios párocos, que aqui em Braga também funcionam muito ainda
pelos párocos”. A este respeito, na E-BRA01 foi sublinhado que este esforço adicional e
coordenado é fundamental porque o público da cultura em Braga é residual: “não é o público
em geral, é uma pequena fração da nossa comunidade que tem um hábito permanente de
cultura”.
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3.2. Entrevista BRA02
Cultura e derivadas e público foram as palavras mais utilizadas na E-BRA02, representando
3,13% do total de palavras utilizadas ao longo da sessão. Da nuvem de palavras também se
percebe a preponderância de palavras como público (1,37%), Braga (1,25%), comunicação
(0,96%), cidade (0,80%), gnration (0,76%) e estruturas (0,52%).

Figura 11: Nuvem das 30 palavras mais usadas na E-BRA02

Figura 12: Dendrograma de Jaccard por similaridade de palavra da E-BRA02

Do dendrograma de Jaccard evidenciamos as associações de nível máximo entre
comunicação e gnration e entre estruturas e informação, relacionando-se estas com as
temáticas ligadas a cultura e a público, respetivamente.
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Com o coeficiente de Pearson (Anexo #2) percebe-se que as correlações mais fortes foram
entre gnration e comunicação (P=0,9859), e que entre as menos fortes figuram as
estabelecidas entre dinâmicas e informação (P=0,4731). Com o esquema de FruchtermanReingold podemos ainda realçar que o cluster formado entre informação, cultura, estruturas.
comunicação e gnration se conecta com as dinâmicas através do cluster composto por
estratégia e associações.

Figura 13: Esquema de Fruchterman-Reingold da E-BRA02

Referindo-se às dinâmicas culturais do município, na E-BRA02 focaram-se aspetos positivos
relacionados explicitamente com “a importância de ter uma resposta de ação rápida, do ponto
de vista, tanto de direção artística como de comunicação e cultura, para minimizar os impactos
da pandemia no meio artístico”. Esta ação, focada no presente e nas novas dinâmicas
resultantes da pandemia, serviu como indicador e como meta para os conteúdos a produzir
no futuro próximo, em especial a gravação dos conteúdos em meios audiovisuais e a partilha
dos mesmos: “hoje em dia, olhamos para… para o registo de tudo o que se faz em termos de
programa cultural de outra forma, e vamos olhar daqui em diante com uma perspetiva muito
mais cuidadosa e muito mais sólida sobre aquilo que fazemos e a importância de registar
aquilo que fazemos”.
Para além das limitações provocadas pelo cenário pandémico, na E-BRA02 foi realçado que
“deve haver investimento na cultura por parte da iniciativa privada”. Estas iniciativas de cariz
privado não se traduzem somente em investimentos no setor cultural, mas também na própria
produção, “essa é uma das coisas que eu considero que é sempre vital numa cidade, que
para além da cultura, que chamamos a cultura institucional, é importante que exista a cultura,
digamos, de iniciativa privada”.
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Um outro aspeto levantado foi a necessidade de criar mais equipamentos culturais capazes
de produzir maior diversidade de conteúdos e que não reproduzam somente a oferta já
existente. A este respeito foi convocada a ECBraga2020-2030 para relembrar que “há
necessidade de projetar mais equipamentos, do que propriamente aqueles que já estão, de
alguma forma, mencionados ou idealizados nesta estratégia. E quando digo “mais
equipamentos” digo mais equipamentos focados em diferentes áreas artísticas”. A solução
apresentada passa, por exemplo, pela criação de um espaço cultural intermédio: “uma sala
de meia, de meia capacidade, digamos assim, de 500-1000 lugares a pé”.
Sobre o associativismo cultural vocacionado para a criação contemporânea foi referido a
escassez dessas associações, o que denota “uma certa falta de massa crítica – e isso também
é um ponto importante que eu acho que a estratégia tem isso, de alguma forma, bem
delineado, que é criar reflexão e pensamento sobre a cidade”.
Procurando responder à pergunta relacionada com o grau de satisfação do público, o
entrevistado foi perentório “vamos balizar isto de zero a 10, no grau de satisfação, se calhar é
mais fácil para vocês. Eu diria que esse grau de satisfação anda entre os sete e oito valores…”.
Com o objetivo de contribuir para a reflexão sobre o tópico de mediação cultural, a abordagem
centrou-se no tema da comunicação, especialmente na divulgação. Assim, na E-BRA02
considerou-se a comunicação como simples e objetiva, principalmente na divulgação dos
eventos das salas junto da imprensa: “em termos gerais, eu penso, vejo uma boa resposta, da
parte da imprensa existente, vejo uma boa resposta àquilo que são as necessidades de
comunicação das estruturas que existem. Vejo também uma boa resposta dos media
nacionais em focar e salientar aquilo que são as estruturas institucionais”. Nesta sequência
também se considera que a mediação cultural tem sido beneficiada, passando a ser discutida
e potencializada:
Eu tenho-me apercebido, concretamente nos últimos dois anos, que a mediação
cultural deixou de ser uma coisa escondida e passou a ser uma coisa que é falada
abertamente e que mais municípios, mais cidades, mais estruturas estão a perceber a
importância da mediação cultural para atingir objetivos, para desbloquear caminhos e
para poder crescer.

Ainda sobre a comunicação é convocada a agenda cultural, nomeadamente as tentativas,
ainda pouco conseguidas, de a tornar mais eficaz. Para o entrevistado um dos problemas está
relacionado com a forma como se comunica cultura, destacando sobretudo o local e a hora
do evento, havendo pouco esforço em promover informações mais consistentes sobre a
oferta:
eu consigo partir da agenda da cidade para saber o que está a acontecer – aquilo,
naquele sítio, àquela hora –, mas eu não consigo saber o que é que está
concretamente a acontecer. Eu tenho um título, eu tenho uma pequena sinopse, mas
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eu depois, quando eu parto dali para a busca concreta, específica, tenho muita
dificuldade em conseguir chegar à informação de alguns locais.

Além das várias críticas, é apontado como um dos pontos fortes da agenda o facto de estar
disponível em formato impresso para consulta rápida em vários estabelecimentos da cidade:
o formato impresso aqui ainda conta muito. E conta muito uma pessoa conseguir ir a
um restaurante e ter lá um conjunto de agendas culturais da cidade e abrir, e perceber
“olha, hoje há um espetáculo no Theatro Circo”, ou “hoje há um espetáculo no
gnration”. Este tipo de acesso à informação é crucial para, para haver o cruzamento…
para existir cruzamentos de públicos.

No seu olhar sobre os públicos da cultura, o entrevistado sublinhou que os públicos de
diferentes faixas etárias não se cruzam e que quando isso acontece é o público sénior que
está mais predisposto a esta amálgama:
É o que acontece, e acabam por ser surpreendidos, às vezes, por um espetáculo muito
contemporâneo e muito arriscado, com uma linguagem muito a romper até com a
própria atualidade, e percebo que é essa fusão de um público mais sénior com um
público mais jovem. Mas é uma coisa que parte desse público sénior. Não vejo a partir
do público jovem, o que é engraçado, não é, que está mais predisposto, digamos
assim, a consumir… a consumir coisas que não sejam tão próximas de si.

Este fenómeno gera um vazio de determinadas faixas etárias em determinadas produções
culturais que englobam artes tão distintas como literatura, pintura ou fotografia:
Não existe cruzamento de faixas etárias, não existe… nalgumas estruturas! Não estou
a falar em todas as estruturas, mas nalgumas estruturas – e eu depois vim no fundo a
aperceber-me disso, que… parece que não há jovens, por exemplo, na Literatura,
parece que não há jovens em… exposição, de pintura, ou fotografia. Há uma faixa
etária que desapareceu.

Por fim, menciona que a estrutura de públicos de Braga não contém só elementos da cidade,
afirmando que “há muito público em Braga que não é de Braga”.

3.3. Entrevista BRA03
Na nuvem de palavras mais usadas nesta entrevista regista-se, para além da presença de
público e derivadas (1,76% do total de palavras), a presença significativa de palavras como
cultura e derivadas (1,73%), iniciativas (1,19%), pessoas (1,10%), Braga (0,95%), dinâmicas
(0,78%), trabalho (0,53%), comunicação (0,43%) e município (0,38%).
O dendrograma de Jaccard permite-nos perceber que o discurso com nível máximo de ligação
esteve relacionado com pessoas e público, comunicação e iniciativas, e culturais e Theatro
Circo, destacando-se, ainda, as associações entre dinâmicas e município e entre eventos e
mediação.
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Figura 14: Nuvem das 30 palavras mais usadas na E-BRA03

Figura 15: Dendrograma de Jaccard por similaridade de palavra da E-BRA03

Com os dados referentes ao coeficiente de Pearson (Anexo #2), apercebemo-nos da
existência de um conjunto de correlações particularmente fortes entre Braga e público
(P=0,9913) e entre pessoas e público (P=0,9913), sendo que é a correlação entre Covid e
município que atinge o valor mais reduzido (P=0,5539). O esquema de Fruchterman-Reingold
permite-nos identificar o cluster mais extenso formado entre público e Braga e a sua
interconexão com comunicação, iniciativas, pessoas, culturais e Theatro Circo. Outros dois
clusters se destacam: um formado por uma ligação entre Covid, dinâmicas e município; e outro
que liga eventos a mediação.
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Figura 16: Esquema de Fruchterman-Reingold da E-BRA03

Na abordagem inicial às dinâmicas culturais municipais, o entrevistado começou por sublinhar
que Braga tem sido marcada por diversidade de iniciativas culturais: “houve quase que uma
explosão de partilhas e de pessoas (…) ânsia de iniciativas de cariz cultural”. Esta diversidade
gerou a necessidade de organizar e requalificar o “conjunto de equipamentos, que muitas
vezes, a sua missão não está devidamente definida, cria confusão, cria ruído, e, portanto, havia
esta necessidade, também, sentida, de fazer esta requalificação geral”. A importância da
abertura para o diálogo entre os diferentes protagonistas foi outro dos aspetos referidos neste
primeiro tópico, tendo sido sublinhado que a partir de 2013-2014 foram dados alguns passos
para potenciar uma “maior abertura, de diálogo com as diferentes instituições e as diferentes
entidades, e elas próprias também perceberem a importância de dinamizarem os seus
espaços e estarem abertas à criação cultural, de serem elas, também, geradoras aqui da
riqueza cultural”.
Sobre a satisfação dos públicos foi sustentado que quem preenche os questionários de
satisfação demonstra estar globalmente satisfeito com as iniciativas, no entanto não há dados
sobre quem não está satisfeito pois “aquilo que acabamos por receber é que quem gosta e
responde, gosta muito. Quem não gosta, não se chega, e… às vezes não compreende porque
é que determinado evento é feito daquela forma ou não”.
No que concerne à mediação cultural, foi sublinhado que “acaba por ser absolutamente
fundamental, [apesar de] não temos, até nos nossos próprios espaços, (…) gente qualificada
a esse nível”, o que concorre para que seja “algo que nós acabamos por nunca conseguir…
ter uma resposta eficaz para… ter uma verdadeira política de mediação cultural no município”.
A estas dificuldades juntam-se os problemas de comunicação, designadamente a
comunicação dos eventos do município e a dificuldade em atingir os diferentes públicos,
sendo por isso fundamental repensar “como nós comunicamos e que a nossa comunicação
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não seja difusa, e difícil… e de difícil perceção”. A este respeito, o entrevistado identificou
alguns problemas:
da própria comunicação, de como comunicamos os diferentes eventos que vão
acontecendo… e isso nem sempre, ou não foi sempre a prioridade (…) E quando se
tem uma equipa pequena e as coisas estão dispersas, nem sempre se tem foco do
que efetivamente estamos a comunicar e a melhor maneira de chegar a um público
vasto… ou temos de comunicar para muita gente e como é que é percetível o que
chega ao outro.

Não obstante as dificuldades nas áreas de mediação e comunicação com os diferentes
públicos, foi apresentado um eixo de trabalho no campo da mediação cultural em que o
município tem apostado – público escolar – “nós podemos mediar, sobretudo com os públicos
escolares, e podemos aqui fomentar outro tipo de dinâmicas e gerar, e gerar valor”.
Em linha com o abordado ao longo da E-BRA03, na temática relacionada com os públicos da
cultura de Braga o entrevistado reforçou a existência de um público fortemente segmentado:
Se são iniciativas que têm a ver com… que têm um pendor, uma música erudita, mais
ligado até à própria Igreja, acaba-se por ter aquele público que anda ali à volta das
Misericórdias, da Sé… Um público, que pode não ser o mais idoso, mas por exemplo,
que tem aqui uma vertente na área da música, com certeza haverá público via
Gulbenkian ou via Conservatório que vais lá encontrar, consoante for o instrumentista
que for apresentado. Depois tens os eventos de massas, e aí encontra-se tudo, e
consegues agregar aqui um público que vem de… de concelhos à tua volta. Depois
há este público de… via escolar, via escola, que se tu consegues ir buscar, se
realmente dentro da escola, consegues criar uma dinâmica de dinamização e de
passa-palavra, e que tu depois consegues também encontrar em diferentes iniciativas.
Depois tens um público, por exemplo, de Mimarte, que é o mesmo público de um
Festival Internacional de Folclore.

Sustentando a existência de uma diversidade de públicos, o entrevistado rematou que “temos
que responder a todos os públicos, porque efetivamente há uma diversidade muito grande”,
sublinhando o cruzamento de públicos como “muito pontual. Ou seja, parece que está tudo
muito fechado em casas. (…) parece que está sempre tudo muito… agregado (...) interesses”.

3.4. Entrevista BRA04
Cultura e derivadas destacou-se como a palavra mais usada, representando 1,80% do total de
palavras utilizadas ao longo da entrevista. Realça-se ainda a presença significativa de palavras
como Braga (1,77%), público(s) (1,17%), universidade (0,47%), Covid e dimensão e europeia
(0,39% cada), capital, cidade e câmara (0,31% cada).
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Figura 17: Nuvem das 30 palavras mais usadas na E-BRA04

Através do dendrograma de Jaccard é possível sublinhar que o discurso com nível máximo
de ligação esteve relacionado com capital e europeia e com Braga e cultura, e ainda a
associação entre câmara e universidade.

Figura 18: Dendrograma de Jaccard por similaridade de palavra da E-BRA04

Com os dados do coeficiente de Pearson (Anexo #2), a partir dos quais foi criado o Esquema
de Fruchterman-Reingold, conseguimos identificar um cluster mais forte formado entre
público e a sua ligação a património, universidade e câmara e a sua conexão ao cluster de
Covid e a ligação de cidade e setores a municipal e à dimensão da capital europeia.
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Figura 19: Esquema de Fruchterman-Reingold da E-BRA04

O entrevistado começou a sua intervenção sobre as dinâmicas culturais municipais realçando
a importância do turismo para o crescimento da cidade, tendo demonstrado dúvidas quanto
ao ritmo de recuperação após a pandemia: “teremos capacidade de recuperar, digamos, o
estado de, enfim, de desenvolvimento e de crescimento que estávamos a sentir,
particularmente através do turismo, embora, penso eu, num ritmo – e aí tenho algumas dúvidas
quanto à velocidade – mas num ritmo, evidentemente, gradual”. Tendo também mencionado
os esforços municipais para fomentar as dinâmicas culturais, a “atividade na promoção
cultural (…) e a candidatura [… a CEC que] é, necessariamente… polissémica,
incontornável… múltipla, no sentido de que (…) tem que ter, obviamente, para além da
estratégia que foi aprovada, uma articulação nestes próximos anos, interdepartamental, interpelouros”, sendo que “o grande desígnio que temos pela frente, é um desígnio, diria, usando
uma linguagem universitária, de internacionalização não só das nossas competências internas,
mas também daquelas que são externas”.
Ainda sobre esta temática, o entrevistado apresentou aquilo que entende como sendo um dos
fenómenos característicos da cidade de Braga – a sua relação com a Igreja.
A Igreja, obviamente, é uma instituição incontornável, para o melhor e para o pior,
obviamente, naquilo que cada um poderá entender e… e avaliar, (…) porque é um dos
principais proprietários do património físico de Braga, e, portanto, isso é incontornável
(…) aliás, o Bom-Jesus, Património da UNESCO, é um dos poucos… eu julgo, senão
o único, sítio, neste caso, paisagem cultural, classificada pela UNESCO em Portugal
que é privada, que é da Igreja. Os outros são públicos. E isso não deixa de ser
interessante.
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A relação com a igreja não se resume à propriedade de património cultural edificado, mas
também nas múltiplas implicações que se observam na gestão e utilização de espaços como
a Sé de Braga, que:
não é propriedade da Igreja, é propriedade do Estado, e, no entanto, obviamente, que
não há qualquer tipo de intervenção cultural, qualquer tipo de evento, na Sé de Braga
– apesar de ele ser do Estado – sem ter a anuência e a concordância da entidade
privada da Igreja.

No que concerne ao grau de satisfação dos públicos, não obstante haver a perceção da
satisfação, foi evidenciada a existência de elementos críticos em relação à oferta cultural
existente:
Eu julgo que o público tem vindo a crescer, e tem vindo a qualificar-se, e felizmente
também tem vindo a tornar-se cada vez mais exigente e mais crítico, sendo que a
satisfação é crescente, porque também, eu julgo, a oferta tem vindo a ser qualificada.

Na abordagem à mediação cultural foram identificados problemas no que se refere à
divulgação e comunicação da oferta, designadamente a sua convencionalidade, na qual se
engloba também o formato da divulgação. Pelo que foi sublinhada a necessidade de uma
maior

criatividade

e

inovação

em

detrimento

de

aumentar

a

quantidade

de

comunicação/divulgação que é atualmente feita:
Evidentemente, a dimensão comunicacional é imprescindível e incontornável. Eu julgo
que ela ainda é capaz de ser muito convencional na abordagem que faz daquilo que é
um pouco, ainda que à nossa proporção, o que se faz a nível de divulgação cultural e
de estilo, noutros concelhos do país, e designadamente também nos grandes centros.
(…) é preciso mais inovar e ser criativo nessa dimensão do que propriamente estar a
aumentar ou a reproduzir sistemas já existentes.

O contributo da E-BRA04 sobre os públicos da cultura de Braga teve como principais ideias o
cosmopolitismo dos públicos e os esforços para atração de públicos exteriores à cidade,
“desde logo, pela presença de cidadãos estrangeiros que aqui habitam, procedentes de
outros lugares do país” que também concorrem para:
uma coexistência entre um atavismo provinciano, ainda, de rasto de uma realidade
que, felizmente, se vem alterando, e uma outra dimensão mais cosmopolita, mais
móvel, porque nós – o público que consome cultura canónica – em Braga, já não é só
residente em Braga, vem de fora, e isso era uma realidade que não existia há 20, 30
anos atrás, e é verdade que há aqui também alguns fatores de sinergia regionais e
sub-regionais, que têm uma importância crucial nesse aspeto – independentemente
da recuperação de alguns equipamentos, etc.

Quanto à participação do público, o entrevistado revelou uma visão tendencialmente
assistencialista do público, no entanto, catalisadora, traduzindo-se primeiramente em levar o
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público às atividades culturais e posteriormente em possibilitar a sua participação nessas
atividades:
Eu dou o exemplo do teatro, não é? O criar mais público para o teatro, na minha
perspetiva, é mais do que levar as pessoas a assistir a espetáculos (…). Mas eu acho
que a grande, a grande… o grande ponto crucial do trazer mais público para as
diferentes manifestações artísticas e criativas é colocar o público também a participar
dessa… desse labor. (…) ter uma experiência de figurante, ou de luminotecnia, ou de
cenografia, ou apenas de participação num coro, ou outra coisa qualquer.

3.5. Entrevista BRA05

Figura 20: Nuvem das 30 palavras mais usadas na E-BRA05

A nuvem de palavras mais usadas na E-BRA05 revela, para além da forte presença de cultura
e derivadas (2,41% do total de palavras utilizadas), a presença significativa de palavras como
Braga (2,03%), Theatro (1,42%), Circo (1,38%), pessoas (1,11%), cidade (0,96%) e dinâmicas
(0,57%).
O dendrograma de Jaccard por similaridade de palavra permite-nos perceber que o discurso
com nível máximo de ligação esteve relacionado com Braga e espaços e cidade e cultura,
sendo que da análise das sobreposições destacamos as dimensões compostas por pessoas
e Theatro Circo, e público e redes, tal como do cluster formado por comunicação, Covid e
dinâmicas.
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Figura 21: Dendrograma de Jaccard por similaridade de palavra da E-BRA05

Figura 22: Esquema de Fruchterman-Reingold da E-BRA05

Com os dados referentes ao coeficiente de Pearson (Anexo #2), apercebemo-nos da
existência de um conjunto de correlações particularmente fortes entre o nó espaços e os
restantes nós, (variando entre o P=0,9838 com o nó Theatro Circo e o P=0,9815 com o nó
pessoas). De notar ainda que a relação com dinâmicas é o mais reduzido, com o valor de
P=0,7173, demonstrando uma associação intermédia. O esquema de Fruchterman-Reingold,
permite-nos identificar um cluster mais forte formado, respetivamente, entre público e redes,
possuindo correlação com o cluster de Braga e cultura, pessoas e cidade, Theatro Circo e
espaços através da comunicação. Esta ligação tem nas dinâmicas o seu eixo de ligação à
Covid e à Capital Europeia.
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No que concerne às dinâmicas culturais de Braga, na E-BRA05 o entrevistado começou por
realçar a centralização da atividade cultural de iniciativa municipal, o que acaba por se
constituir como uma limitação na candidatura a CEC2027: “O que nós temos neste momento
é apenas municipal, e… nenhuma cidade europeia da cultura, imagino eu, tem só isso, não
é?”. Um dos efeitos práticos desta concentração reflete-se, segundo o entrevistado, em
lacunas significativas na produção cultural independente: “existe um fosso muito grande no
que é a cultura independente. Independente do Município, ou seja, independente de tudo o
que seja institucional”. Para minimizar este problema, é proposta a criação de espaços para
que os agentes culturais privados possam desenvolver os seus projetos.
Ainda relacionado com as dinâmicas culturais municipais, foram identificadas debilidades na
estrutura escolar e académica, “ou seja, estamos a falar de uma cidade que não tem um curso
de Belas-Artes, por exemplo”:
os adolescentes que chegam aos 15, aos 16, que querem seguir essas vias, essas
áreas artísticas… vão para outras cidades. Não é? Ou seja, vão para o Porto, vão para
Aveiro, ou vão para Lisboa. E toda essa produção, quer seja ligada a futuras… – que
essas pessoas vão ter futuras galerias, vão ter futuras companhias, de teatro, de dança,
ou seja, mesmo em termos de bandas de música, o que quer que seja – essas pessoas
nunca acabam por regressar a Braga.

Sobre os públicos da cultura, o entrevistado realçou que os mais jovens “recorrem a outras
cidades para conseguir ter outro tipo de oferta cultural, mas que, de alguma forma, têm vindo
a… gostar, vá, a se satisfazer com aquilo que, por exemplo, o gnration e o Theatro Circo têm
vindo a fazer”.
O cidadão comum, acredito, ali para os 60, que goste muito do trabalho do Theatro
Circo, que se reveja muito na questão do Theatro Circo… e muito… e acredito que
muito pouco, muito poucas pessoas visitarão tudo o que seja o resto de museus… de
uma forma habitual, ou seja, quer seja ir ao Museu dos Biscainhos, ao Museu Nogueira
da Silva, muito poucos são aqueles que vão. Mas que reconhecem que esses são
espaços que têm alguma… alguma notoriedade, vá. E que façam um bom trabalho.

Nesta sequência, o entrevistado afirmou sem vacilar que “a maior parte da população de Braga
não foi ao Theatro Circo”, também porque têm pouca iniciativa e “estão cada vez mais, um
bocadinho, fechadas em si próprias… à espera que lhes venha o convite”.
O entrevistado foi perentório, afirmando que os públicos da cultura de Braga se cruzam
essencialmente “porque estamos a falar duma franja – de uma percentagem, não sei, mas eu
imagino que 1%, 2% da população de Braga” e, por isso, não é um cruzamento assente na
diversidade da oferta, mas pela limitada procura regular.
Sobre a mediação cultural, na E-BRA05 falou-se da ausência de articulação entre as
instituições culturais, a precariedade de redes locais e internacionais, sustentando que
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algumas não produzem efeitos substantivos, sendo por isso necessário fomentar redes
culturais qualificadas, “mais redes de networking, vá, artístico, redes europeias, de teatros…
existe uma rede europeia de teatros históricos, mas ela é muito fraca; ou seja, é simplesmente
só para pôr numa agenda”.
As lacunas na comunicação cultural foram apresentadas como um dos indicadores do estado
da política cultural municipal, deixando transparecer, também, as lacunas das próprias
instituições culturais.
A terminar, falou-se na importância de se promover a diversidade artística através de novas
estruturas de criação e acolhimento, que poderão resultar como estratégia para suscitar maior
interesse por parte dos públicos que “vai sempre influenciar mais público a querer consumir,
também, essas coisas”.

3.6. Entrevista BRA06
Da análise da nuvem de palavras mais usadas destacamos cultura e derivadas (2,39% do total
de palavras utilizadas), público(s) (1,67%), Braga (1,53%), pessoas (1,09%), comunicação
(0,73%), atividades (0,65%) e mediação, projeto e tema (0,65%, cada).

Figura 23: Nuvem das 30 palavras mais usadas na E-BRA06

O dendrograma de Jaccard permite-nos perceber que o discurso com nível máximo de ligação
esteve relacionado com pessoas e público, e identificar associações entre Braga e cultural e
entre mediação, atividades e projeto.

105

Figura 24: Dendrograma de Jaccard por similaridade de palavra da E-BRA06

Com a síntese do coeficiente de Pearson referente a esta entrevista (Anexo #2), conseguimos
sublinhar, por exemplo, a associação temática feita com Covid e a sua relação com os
restantes 10 nós. No respetivo esquema de Fruchterman-Reingold podemos identificar,
nomeadamente, o cluster formado entre comunicação, pessoas e público, e a sua ligação ao
cluster de mediação, atividades e projeto, bem como o cluster formado por Braga e cultural,
que têm a estratégia como pano de fundo e consequente ligação ao cluster de dinâmicas e
Covid.

Figura 25: Esquema de Fruchterman-Reingold da E-BRA06
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No olhar que lançou sobre as dinâmicas culturais de Braga, e em particular os efeitos da
pandemia, o entrevistado destacou as novas dinâmicas geradas, o repensar dos conteúdos
fornecidos e a necessidade de procederem a mudanças na forma como se comunica com as
comunidades e com as escolas:
eu acho que a pandemia veio, de facto, criar aqui novas dinâmicas e novas
possibilidades do ponto de vista (…) educativo, não é? No caso deste tipo de
programações, de podermos se calhar pensar para os conteúdos online de outra
forma, de criarmos outro tipo de relações também com as comunidades e com a
própria escola.

Analisando os investimentos na cultura e a candidatura a CEC2027, o entrevistado afirmou
“que de facto tem havido um investimento na cultura” e que tem a expetativa de “que Braga
possa ganhar essa candidatura, mas sinto que todo o percurso que está a ser feito até agora
é todo ele muito válido e espero, sinto que ele pode deixar, de facto, sementes para um futuro”.
De forma a avaliar a satisfação dos públicos da cultura da cidade, foi referida a aplicação de
questionários, que não são instrumentos validados cientificamente e servem apenas como
guias da avaliação das atividades:
nós temos por norma, cada vez que fazemos uma atividade, enviar um inquérito, que
não é propriamente uma coisa científica, mas é um inquérito de satisfação, para
percebermos de facto se as pessoas gostaram, se não gostaram, se têm coisas a
apontar, uma série de questões que colocamos. Nem toda a gente responde, mas a
maioria das pessoas que respondem mostra-se, ou diz-se, bastante satisfeita com as
atividades que frequenta.

Na abordagem do tema da mediação cultural, o discurso centrou-se no papel da comunicação
e no alcance da mesma. A este respeito foi realçado que o principal problema se centra na
comunicação e divulgação, que não chega aos indivíduos que não frequentam as diferentes
atividades:
que ainda não estão no nosso universo (…) a comunicação é não só fundamental para
que nós possamos chegar aos públicos, mas também depois para que essa mediação
seja feita de forma correta (…) Temos de fazer a análise de, que a comunicação seja
transversal, não apenas na parte de angariar o público, mas depois também como
comunicamos com as pessoas e como é que, que a linguagem seja clara, inclusiva…
e que seja percetível, não é. E que seja uma comunicação, também, que… que não
esgote na atividade.

Um outro objetivo apontado da comunicação como mediação cultural está relacionado com a
aproximação do público e da comunidade às atividades realizadas. Relativamente a este
tópico foi abordada a temática dos serviços educativos, especialmente o seu potencial
catalisador para as práticas artísticas e culturais:
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Eu sinto que há, de facto, um conjunto alargado de pessoas que se interessam pela
área mais artística e cultural (…) e eu acho que é função, também (…) da mediação e
dos serviços educativos, que isso possa ser… que essa semente possa ser criada logo
desde, desde cedo, para que essas práticas possam crescer.

De forma muito pragmática, o entrevistado referiu que a construção de novos públicos é
efetuada a partir dos serviços educativos: “nós próprios vamos lá e angariamos as pessoas,
portanto eles são quase puxados para a própria atividade”.
A partir da sua realidade pessoal, o entrevistado aludiu à grande variedade de públicos:
temos um grupo de destinatários bastante vastos na nossa ambição. Ou seja, temos
atividades para a comunidade escolar, que abrange todas – praticamente – todas as
faixas etárias e também os próprios professores, comunidades e instituições, pessoas
em risco de exclusão social, famílias, adultos. E, portanto, a nossa ambição nesse
âmbito, é… pode-se dizer que é grande.

Não obstante, foi referido que os públicos não estão “propriamente muito segmentados”,
sendo que por vezes também existem desfasamentos entre os desejos dos públicos e a
missão dos projetos “e nem tudo o que as pessoas sugerem, de facto, pode ser enquadrado
na nossa missão”. Assim, o cruzamento de públicos das várias instituições também foi
considerado útil para incrementar os públicos da cultura:
esse cruzamento de identidades e de universos pode ser bastante útil nesta questão
de poder trazer novos públicos para a arte. Seja para um lado, seja para outro. Ou
seja, que possa haver aqui contaminação, e um maior diálogo, se calhar, entre
estruturas, para que, de facto essa, esse angariar de novos públicos possa ser algo
transversal.

3.7. Entrevista BRA07
Da nuvem de palavras mais usadas na E-BRA07 destacamos público(s) (2,70%), cultura e
derivadas (2,36%), Braga (0,80%), mediação (0,76%), proximidade (0,72%), equipamentos
(0,65%), atividades e Covid (0,50%, cada) e comunicação e estratégia (0,46%, cada).
O dendrograma de Jaccard permite-nos perceber que o discurso com nível máximo de ligação
esteve relacionado com pessoas e público, e identificar associações entre Braga e cultural e
mediação, atividades e projeto.
Com a síntese do coeficiente de Pearson referente a esta entrevista (Anexo #2), conseguimos
sublinhar, por exemplo, a associação temática feita com os nós de espaços, particularmente
a sua associação com proximidade (P=0,9956) e com público (P=0,9931). E no respetivo
esquema de Fruchterman-Reingold é nítido o cluster formado entre Braga, cultural, espaços,
público, proximidade, públicos e pessoas, e a sua relação com equipamentos, Covid e
estratégia através da mediação.
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Figura 26: Nuvem das 30 palavras mais usadas na E-BRA07

Figura 27: Dendrograma de Jaccard por similaridade de palavra na E-BRA07

Figura 28: Esquema de Fruchterman-Reingold na E-BRA07
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“Aquilo que mais me preocupa neste momento é a questão dos equipamentos culturais”. Esta
foi a primeira grande consideração efetuada sobre as dinâmicas culturais municipais. Segundo
o entrevistado, a insuficiência não se reflete unicamente na quantidade de equipamentos, mas
também na sua adequação às novas necessidades artísticas, seja em espaços ao ar livre ou
em recintos fechados:
porque cultura acontece, muito bem, em espaço público, mas acontece também em
salas e em recintos próprios e que permitam de alguma forma dar resposta aos novos
anseios por uma cultura mais contemporânea, com uma vertente criativa mais
arrojada, em que a base da tecnologia e tem que estar bem prevista porque é o futuro,
não é? Portanto… e ter bons equipamentos, adaptados a estas novas necessidades
de criação artística, é… efetivamente, da minha parte, pela minha experiência, aquilo
que mais me preocupa.

Discorrendo sobre o cenário e os impactos da pandemia nas dinâmicas culturais, o
entrevistado referiu-se à criação de medidas de apoio aos agentes culturais de forma que
conseguissem manter a atividade:
foram lançadas algumas medidas de apoio no sentido de apoiar ou incentivar a
criação (…) considerando que ela poderia ser feita a partir de casa ou a partir de um
sistema mais controlado, mantendo as regras estabelecidas pela DGS, mas que
permitissem aos nossos artistas locais, aos nossos agentes, sobretudo aos mais
emergentes, continuar a trabalhar.

Paralelamente aos constrangimentos provocados pela Covid-19, foi sublinhada a importância
de:
sobreviver ao processo, manter e fidelizar – manter alguma fidelização de públicos,
manter um contacto constante com artistas e com os nossos públicos, e o Município
(…). Por um lado, manter e fidelizar públicos e o consumo cultural (…) e por outro
lado, manter um contacto próximo e de alguma forma incentivar a que os agentes
artísticos e culturais, os produtores, não é, os criadores, se mantenham de alguma
forma ativos e não desistam de trabalhar e de criar conteúdos.

Quanto à perceção da satisfação dos públicos, o primeiro problema enunciado assentou no
facto de apenas se poder tirar inferências da avaliação feita pelo público que frequenta as
atividades culturais, uma vez que “nós trabalhamos para determinadas comunidades e
determinados públicos, e há públicos que efetivamente não frequentam as nossas atividades,
e esses eu não posso aferir”. No entanto, e relativamente aos públicos que se consegue aferir
através de inquéritos de satisfação, foi mencionado que se trata de um processo de avaliação
permanente e entre os diversos agentes envolvidos:
O grau de satisfação- até porque nós fazemos inquéritos de satisfação e mantemos
esse contacto próximo; (…) todas as atividades são avaliadas, portanto, há um
processo de avaliação, seja ela de pequena dimensão, numa pequena ação, ou

110

grandes eventos de espaço público, todos eles são avaliados do ponto de vista, quer
do participante, do agente cultural, quer do ponto de vista do público.

Foi salientada a realização de observação participante de forma complementar aos inquéritos
de satisfação. Segundo o entrevistado, esta observação revela um grau de satisfação elevado
dos diferentes tipos de públicos:
do ponto de vista técnico, também fazemos observação participante, não fica só pelos
inquéritos. E uma vez que a equipa técnica acompanha, e eu acompanho todas as
atividades (…), observo, não é, presencialmente, que o público está satisfeito, isto é:
não há abandono de salas, não há abandono dos espaços, as pessoas ficam de
princípio a fim, repetem, há sempre uma grande procura (…). Para além dos próprios
inquéritos, a observação permite-nos dizer que a satisfação é… é elevada… nunca,
felizmente, nunca tivemos uma avaliação negativa.

Relativamente à mediação cultural, foi referida a proximidade entre os técnicos de forma a
poupar recursos.
No que respeita a Braga, tem havido (…) uma grande proximidade no que diz respeito
ao contacto entre os técnicos dos vários equipamentos (…) no sentido de pouparmos
recursos, de rentabilizarmos (…) os nossos conhecimentos e de tentar criar programas
de mediação que elevem de alguma forma os serviços de parte a parte.

No entanto, foi destacada a necessidade de uma entidade capaz de agregar os equipamentos
de forma a estabelecer uma estratégia:
Aquilo que noto é que tem que haver é uma definição estratégica no que diz respeito
aos serviços municipalizados. (…) de entrar aqui uma entidade que consiga congregar
todos os equipamentos, quer… não só do Município/Câmara Municipal de Braga, mas
das empresas municipais, e de estudar aqui uma estratégia que consiga definir uma
metodologia a nível da mediação cultural para todos os equipamentos do universo
municipal.

Para além da ausência de estratégia, ocorrem também dúvidas relativamente à relação entre
a quantidade e a qualidade de equipamentos e iniciativas, pois o que “falta efetivamente são
equipamentos de qualidade para dar essa mesma resposta qualitativa à qualidade das
iniciativas que temos”. A esse problema juntam-se as preocupações relativas à comunicação,
à forma como se comunica para diferentes públicos e à capacidade dos equipamentos para
efetuar esse trabalho de forma adequada:
Nós não comunicamos da mesma forma para o público escolar como comunicamos
para o público em geral, não é? Isto é, tentamos adaptar a metodologia de
comunicação de acordo com cada comunidade e de acordo com cada… com o
objetivo ou com as metas que estão traçadas para essa mesma iniciativa, evento ou
ação (…). Há soluções digitais, há soluções de visitas virtuais, há muita coisa que pode
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ser feita, mas é basicamente a questão do equipamento que tem de ser refletido para
dar essa resposta qualitativa.

Quanto aos públicos, uma das ideias centrais transmitidas foi a existência de um público fiel,
com formação e com quem se estabelecem laços, dado serem consistentes e de reduzido
número:
Eu conheço os públicos, os nossos públicos das nossas atividades, e sei quando
falham, e quando faltam. Quase que conheço os rostos, não é (…). E ficamos
satisfeitos, porque há público muito fiel, mas por outro lado há a sensação de que
estamos a trabalhar para aquelas famílias habituais, para aqueles professores
aposentados, para aqueles… para os apaixonados da arte ou da história da arte, para
os apaixonados do teatro (…) e são sempre os mesmos rostos que estão na linha da
frente, que estão nas primeiras cadeiras.

Uma outra característica apontada é o facto de se tratar de públicos centrados em atividades
familiares e também com formação académica, “são sobretudo famílias de dois, três
elementos, em que os pais são altamente qualificados (…) e que têm como objetivo manter
os filhos próximos da ação cultural, querem os filhos como consumidores de cultura”.
Ainda sobre os públicos da cultura, a perda de público jovem e jovem adulto foi uma das
preocupações destacadas na E-BRA07, havendo, por isso, “uma necessidade de nos
focarmos num público juvenil, portanto, de começarmos a trabalhar, ou tentar cativar – o que
não é fácil – que é o público dos 10 aos 25 ou 22 anos, até digo dos nove, provavelmente dos
nove aos 21, 22 anos… em que há uma perda de públicos nessa faixa etária…”. Segundo o
entrevistado, para enfrentar o problema de afastamento destes públicos torna-se fundamental
fazer apostas estratégicas em “recintos adaptados e com as condições ideais (…) com as
condições ideais para receber esses mesmos públicos”.
A aposta que fizemos na nossa Ludoteca, no Parque da Ponte, a Ludoteca da Estufa,
e que é… tem mostrado e tem provado (...) uma grande proximidade com este
público juvenil. E sobretudo o público universitário ligado por exemplo às
matemáticas e às tecnologias, e que tem procurado a Ludoteca como espaço de
evasão, de competição, tecnológico” (…) Porque, de facto, há ali uma- também uma
comunidade muito interessante do jogo, não é, da área lúdica.

3.8. Entrevista BRA08
Da análise da nuvem de palavras mais usadas destacamos cultura e derivadas (2,28% do total
de palavras utilizadas), público(s) (1,63%), Braga (1,02%), pessoas (1,09%), gnration (0,77%),
estrutura(s) (0,77%), comunicação (0,61%), mediação e pessoas (0,57%, cada), artistas,
cidade e município (0,37%, cada).
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Figura 29: Nuvem das 30 palavras mais usadas na E-BRA08

O dendrograma de Jaccard permite-nos perceber que o discurso com nível máximo de ligação
esteve relacionado com gnration e público, tal como com cidade e estruturas, sendo ainda
possível identificar associações entre Braga e pessoas, cidade e estruturas. Com a análise do
coeficiente de Pearson desta entrevista (Anexo #2), conseguimos sublinhar, por exemplo, a
associação temática feita com a cidade, particularmente a sua associação com estruturas
(P=0,9875) e com pessoas (P=0,9808). E no respetivo esquema de Fruchterman-Reingold
podemos identificar, nomeadamente, o papel agregador da comunicação entre pessoas e
culturais e a sua ligação às dinâmicas, programas, município e comunidades, e
consequentemente a artistas e mediação.

Figura 30: Dendrograma de Jaccard por similaridade de palavra da E-BRA08
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Figura 31: Esquema de Fruchterman-Reingold da E-BRA08

No que concerne às dinâmicas culturais municipais, o entrevistado notou de imediato que a
candidatura a CEC2027 permite conceber políticas de cultura para o município,
transformando assim as dinâmicas culturais, uma vez que “o condão que estes processos têm
– e provavelmente isto já foi repetido por muita gente – é que permitem estruturar (…),
estruturar não, conceber políticas de cultura para um município que de outra forma não seriam
possíveis”. Tanto mais que:
caso Braga seja Capital Europeia da Cultura, é precisamente, quase o… o resultado
de tudo isto, ou seja, uma cidade que tem uma política cultural clara, implementada
(…) e bem dimensionada, obviamente, e bem planeada, e ao fazê-lo poderá permitir
que, nos anos subsequentes, e a partir dessa altura, de facto, isso se traduza a vários
níveis, como um nível de criação artística muito substancialmente superior.

Porém, o facto de existir uma estratégia não implica que todos concordem com as opções
tomadas, sendo que, para o entrevistado, a municipalização das políticas culturais comporta
efeitos perversos na criação cultural: “Eu penso que a centralização de políticas culturais nos
municípios, é, regra geral, falaciosa e deficiente. Deficitária”. Também o papel do município
como programador cultural foi contestado e questionado, uma vez que o seu papel deve ser
o de “criar as condições para agentes, formalizados ou não formalizados, desenvolverem a
sua atividade, e não se assumir como, ele próprio, um agente cultural que tem a ambição de
programar, ou de assumir esse tipo de funções”. O principal motivo desta crítica centra-se na
“discrepância enorme entre estruturas profissionalizadas, como uma empresa municipal de
cultura, e um Departamento de Cultura da Câmara”, observando-se uma “confusão grande
entre entretenimento e Arte, ou cultura, que são coisas diferentes. São todas válidas, mas são
coisas diferentes”.
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O entrevistado não hesitou em sustentar a necessidade de criação artística sólida e
contemporânea, de “desprender as amarras àquilo que é o paradigma de uma programação
cultural que vem já dos anos 80 e 90 (…) e que tem sido, até agora, uma repetição constante
de fórmulas que já não têm qualquer relação com a realidade”.
Quanto à satisfação dos públicos da cultura, o entrevistado revelou que a inexistência de
educação cultural faz com que a população no geral não esteja efetivamente preparada para
o consumo cultural pois “não tem as ferramentas, a curiosidade, a abertura de espírito, ou a
consciência da importância do que é Arte no geral”. O efeito deste fenómeno é o desinteresse
demonstrado nas iniciativas culturais que não espoletem o seu interesse, pois “não se sentem
incluídos nessa forma, e pronto, e, lá está, oscila entre isto: ou «não é para nós», «não tenho
curiosidade de ver», ou nem sequer sabem o que é”. Este facto faz com que não haja uma
real perceção sobre a qualidade das diferentes iniciativas que são promovidas e pode
influenciar decisivamente o grau de satisfação face à oferta cultural.
Em relação à mediação cultural, a primeira nota de destaque está relacionada com a qualidade
da comunicação cultural feita pela imprensa regional, onde neste âmbito o jornalismo assenta
muito em replicar comunicados da Agência Lusa ou que o MunBraga envia, não havendo
equipas especializadas na área da cultura.
A realização de ações culturais de proximidade, sobretudo as assentes nas comunidades, foi
apresentada como uma estratégia fundamental para a mediação cultural. Para o entrevistado,
“ao trabalhar com comunidades, também estamos a trazer essas mesmas comunidades para
a nossa esfera”, estabelecendo uma nova forma de mediação cultural para além dos
tradicionais serviços educativos: “não falo numa mediação clássica, se calhar como, por
exemplo, num museu… de interpretação clara de uma obra de arte em particular, ou de uma
exposição; falo de um sentido mais abrangente”. A mediação cultural engloba por isso
diferentes comunidades:
nós trabalhamos com crianças em idade escolar, trabalhamos com seniores,
trabalhamos com artistas, trabalhamos com pessoas que querem… que almejam em
ser artistas e querem ver as suas capacidades expandidas, trabalhamos também, ao
nível da mediação de conteúdos expositivos e artísticos.

A este respeito foi ainda referida a importância da articulação e da comunicação: “em termos
dessa articulação, nós temos diferentes redes (…), em cada um destes casos nós temos que
arranjar mecanismos de comunicação que são muito… têm que ser customizáveis, porque
cada população tem as suas características”.
Num breve olhar para os públicos da cultura, foi referido que “é um público fiel, mas é um
público muito característico, é um público (…) por pessoas que são consumidoras de cultura,
que têm se calhar, muito provavelmente, mais habilitações literárias (…) que vêm não só de
Braga, mas que vêm (…) das cidades limítrofes”.
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Se tivesse que apontar e concretizar isto num segmento de público, diria,
seguramente, um público entre os 25 e os 40, em termos médios, ou 45,
eventualmente, anda por aí; um público informado, com claramente… hábitos de
consumo cultural, e pronto. E muitas vezes muito pouco público curioso, que é uma
pena, porque às vezes esse público curioso podia gostar daquilo que vai ver e ficar
fidelizado (…).
Nós continuamos a ter um público muito segmentado (…) são pessoas que têm, que
eu noto que têm um claro interesse pelo domínio cultural (…) há pessoas, e quando
digo pessoas, e já será um grupo, seguramente, de 20, 30 pessoas, que vão a todos
os espetáculos.

3.9. Entrevista BRA10

Figura 32: Nuvem das 30 palavras mais usadas na E-BRA10

Da análise da nuvem de palavras mais usadas destacamos cultura e derivadas (2,08),
público(s) (1,68%), Braga (1,50%), cidade (0,93%), trabalho (0,88%), Covid, estratégia e
mediação (0,52%, cada), município e pessoas (0,49%, cada), dinâmicas (0,44%) e
comunicação (0,40%).
O dendrograma de Jaccard permite-nos identificar que o discurso com nível máximo de
ligação esteve relacionado com cidade e cultural, e identificar associações entre Braga e
eventos e de mediação e programas, estando também uma sobreposição de nível 4 entre
comunicação e dinâmicas.
Da análise do coeficiente de Pearson desta entrevista (Anexo #2), sublinha-se, por exemplo,
a associação temática feita com os nós de cultural, particularmente a sua associação com
cidade (P=0,996) e com trabalho (P=0,9888). No respetivo esquema de Fruchterman-Reingold
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podemos identificar, nomeadamente, o papel agregador da mediação e a sua ligação entre o
cluster dinâmicas, com o cluster composto por comunicação e programas, e com o cluster
composto pelos restantes nove nós.

Figura 33: Dendrograma de Jaccard por similaridade de palavra da E-BRA10

Figura 34: Esquema de Fruchterman-Reingold da E-BRA10

O entrevistado começa por afirmar que a sua “perceção da dinâmica municipal cultural de
Braga, é que ela é…é pontual, é reativa”. Para além desta consideração, reflete sobre a
ausência de parcerias e de redes, a “falta de alinhamento estratégico da cidade como um
todo” e a “pouca diversidade de acionar e dar contexto a que iniciativas que são estruturadas
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mais na sociedade civil possam desenvolver projetos autónomos”. A este respeito, na EBRA10 foi salientada a importância da ECBra2020-2030 como forma de apoio para construir
uma ação mais consistente para o futuro:
a estratégia 2030 poderá ser aí uma grande hipótese de se perceber, pelo menos de
perceber se há ou não há aí uma política cultural (…) e depois perceber se esta
estratégia é adequada para se estar e principalmente pensar em termos futuros.

Outro dos problemas apontados foi o papel central que o município assume em diferentes
frentes, nomeadamente através das empresas municipais, que acabam, por exemplo, por
monopolizar a comunicação e divulgação, uma vez que são privilegiadas em relação a outros
eventos e organizações que acontecem no território.
Relativamente à satisfação dos públicos foi reforçada a ideia de que “existe um grupo muito
satisfeito, que me parece muito satisfeito porque gosta daquilo que lhe aparece”, mas
conservador e acomodado, apesar de também existir “um público muito contra”, mas “há todo
um outro conjunto muito vasto, que nem sabe que há, que existe programação ou… está
alheio, isso é o grande trabalho a fazer...”.
Dos distintos públicos da cultura identificados na E-BRA10, foi destacado um nicho que tem
um maior interesse na cultura contemporânea e nas media arts, sendo classificado como “um
público atento (…) e que muitas vezes, e apesar do trabalho que estamos a tentar fazer de
abertura (…), tem uma tendência a ser tribal, ou seja, nós acabamos por nos encontrar
sempre”. Na realidade o entrevistado reconheceu que:
em termos de público, ainda me parece que há essa… (…) esses silos. Parece-me
ainda, que as pessoas não circulam entre a oferta, porque ela de facto (…) não é igual.
Também não podemos esperar que os públicos comecem a andar de um lado para o
outro: se o que me oferecem de um lado eu acho com qualidade e faz sentido, do outro
não me interessa nada.

Os públicos universitários também foram objeto de análise pelo entrevistado, que o
considerou muito esporádico, sem que, no entanto, sejam conhecidos os motivos que
justifiquem essa ausência:
Continuo a achar que é muito por silos, ou seja, não há circulação e não há alternativas,
não me parece que haja circulação mesmo numa camada mais jovem que apesar de
tudo é a que temos mais relacionamento, mas mesmo assim, temos que andar muito
atrás deles aqueles que frequentam a Universidade, não percebo muito bem onde é
que eles andam.

Para que não houvesse dúvidas sobre os públicos da cultura, o entrevistado conclui
enfaticamente: “eu acho que o público está fragmentado, é fragmentado, acho que é
segmentado, não acho ser transversal”.
Sobre os programas ou projetos de mediação cultural foi sublinhado que:
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não sei até que ponto (…) estas estratégias, estes programas de mediação cultural são
conscientes (…). A perceção que eu tenho, é que existem (…), mas não são
articulados, porque isso eu acho que decorre da falta (…) de uma estrutura de política
cultural entrincheirada, transversal, e que todos consigam não obrigatoriamente seguir
a bitola, seguir a regra, mas que se sintam integrados e possam adaptar os próprios
programas.

A falta de articulação diagnosticada observa-se entre os diversos agentes culturais, mas acaba
por se refletir de forma mais veemente na relação do município com o tecido cultural. Segundo
o entrevistado, fala-se muito “da importância de chegar àqueles que estão completamente
fora”, mas, não raras vezes não são desenvolvidos projetos estruturados para esses públicos:
“nós vemos por exemplo que a própria Câmara tem um projeto cultural e uma área cultural
desfasada muitas vezes dos seus agentes que são os agentes tutelados pela própria Câmara”.

Apresentados os dados provenientes das nove entrevistas a informantes privilegiados, segue-se
a convocação dos resultados dos três grupos de discussão que foram dinamizados no âmbito do
estudo.
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4. Grupos de discussão com profissionais do setor cultural
Paralelamente às entrevistas, no âmbito do estudo também se considerou relevante e pertinente
a dinamização de grupos de discussão com representantes de diferentes grupos de stakeholders
da cultura do território distribuídos por três sessões temáticas com perfis distintos de
participantes: Agentes Culturais; Educação e Ensino Superior; Sociedade Civil.
Realçamos que a maioria dos aspetos metodológicos referidos sobre a implementação das
entrevistas foram aplicados, com os devidos ajustes, nos grupos de discussão, nomeadamente
no que se refere ao processo de seleção e convite dos participantes, bem como na condução
das sessões e análise dos dados recolhidos.
Não obstante, a preparação dos grupos de discussão apoiou-se nos contributos de Silva, Veloso
& Keating (2014), que sintetizam as considerações teóricas e metodológicas de um conjunto
muito significativo de autores que se debruçam sobre estas temáticas (e.g. Bloor, Frankland,
Thomas & Robson, 2001; McParland & Flowers, 2012; Morgan, 2010; Sagoe, 2012; Stewart,
Shamdasani & Rook, 2007).
No que diz respeito ao número de participantes, definiu-se que cada grupo de discussão deveria
ser composto por seis a oito elementos, agrupados de forma a permitir olhares diversificados em
cada reunião, que deveria ter uma duração de 90 a 120 minutos.
Assim, com uma equipa de três elementos (investigador responsável e dois técnicos de
investigação do projeto), os três grupos de discussão foram dinamizados nos dias 14 e 15 de
dezembro de 2020 e contaram com um total de 21 participantes.
Na apresentação da análise dos grupos de discussão convocaremos cada uma das sessões a
partir das nuvens de palavras, dos dendrogramas de Jaccard e dos esquemas FruchtermanReingold. Realçamos que toda a informação presente nas figuras e citações que permitisse
identificar alguma entidade ou interveniente foi ocultada ou codificada para manter o anonimato.

4.1. Grupo de discussão BRA01
A nuvem das 30 palavras mais usadas pelos sete participantes no GD-BRA01 revela, para
além da forte presença de cultura e derivadas (1,91% do total de palavras utilizadas ao longo
da sessão), a presença de palavras como público(s) (0,95%), Braga (0,75%), cidade (0,66%),
tempo (0,42%), mediação (0,40%), território (0,40%), capital (0,37%) e europeia (0,34%).
Através do dendrograma de Jaccard, conseguimos observar que o discurso com nível máximo
de ligação esteve relacionado com pessoas e públicos, assim como Braga e cultura, sendo
que, alargando a análise às sobreposições, se percebe o enfoque, nomeadamente, na
mediação, programação e território e com o cluster de capital, europeia e tempo.
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Figura 35: Nuvem das 30 palavras mais usadas pelo GD-BRA01

Figura 36: Dendrograma de Jaccard por similaridade de palavra do GD-BRA01

Com os dados referentes ao coeficiente de Pearson (Anexo #3), conseguimos identificar a
presença de correlações fortes entre os nós selecionados, algumas das quais quase perfeitas
positivas, como por exemplo entre cultura e a Braga (P=0,993235) e públicos e pessoas
(P=0,998319). Globalmente, verificou-se a existência de relações positivas fortes entre todos
os nós. O esquema de Fruchterman-Reingold permite-nos visualizar de forma mais nítida, por
exemplo: que se observa uma maior proximidade discursiva entre pessoas e públicos, Braga
e cultura, com um discurso mais focado na escala da mediação; e o seu papel de ligação ao
cluster assente na programação, e respetiva conexão a equipamentos e território. Destacamos
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também a ligação de mediação a dois clusters compostos por capital, europeia, tempo e
cidade.

Figura 37: Esquema de Fruchterman-Reingold do GD-BRA01

No tópico de abertura da sessão – dinâmicas culturais municipais –, os participantes
sublinharam a lacuna estratégica existente no que concerne às políticas municipais, que se
reflete, por exemplo e segundo o GD-BRA01-02, “no excesso de eventos sem estratégia e
planeamento”. Para o GD-BRA01-04 relembrou que “o território precisa de respirar e que este
excesso de eventualização, este excesso de eventos (parece que tem que estar sempre a
acontecer qualquer coisa)” não é particularmente positivo. Corroborando esta ideia, o
GDBRA01-03 acrescenta que “temos que valorizar aquilo que é o trabalho de fundo feito pelas
estruturas que também é importante, mas parece que esse trabalho de fundo não é
contabilizado”.
Na sequência, o participante GD-BRA01-01 reforçou a necessidade estratégica de
diagnosticar as atividades existentes através do mapeamento dos espaços e dos agentes,
tanto mais que “o setor político tem um desconhecimento muito grande daquilo que é o setor,
da sua complexidade, e continua a olhar para o setor como se fosse uma coisa complementar
da nossa vida em sociedade e não é uma coisa complementar”. O GD-BRA01-03 convoca a
realidade observada pelos constrangimentos provocados pela Covid-19 para relembrar que
“enquanto a cultura continuar a ter esta perspetiva do apoio do subsidiozinho e não tiver uma
postura, os próprios agentes culturais… uma postura da sua importância, da sua relevância,
vamos continuar a ser tratados como a primeira coisa a ser imediatamente dispensável”.
Enfatizando novamente as dinâmicas culturais municipais, o GD-BRA01-07 alertou para a
necessidade de uma programação cultural assente em ciclos temporais e focada na
identidade da cidade, mas de índole contemporânea e inovadora, ou seja:
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criar por períodos de tempo até 2030 – haja ou não haja capital – uma ideia de
conteúdos programáticos temporais, em que falando da matriz identitária da cidade
pudéssemos acrescentar modernidade, inovação, e isso era um elemento estruturante
para uma ideia de programação, quando digo uma ideia de programação digo uma
ideia de escolha dos conteúdos para a programação.

Esta proposta foi fortemente apoiada pelo GD-BRA01-04, que defendeu não só a produção
moderna de conteúdos, mas também a sua comunicação, transmissão e divulgação,
trabalhando, nomeadamente:
sob o ponto de vista (…) das soluções tecnológicas, aquilo que é esta necessidade de
nos desmaterializarmos e tornarmos a cultura acessível (…) a qualquer momento e a
uma escala muito mais ampla, até transnacional, de forma a dar um suporte
tecnológico que nos catapulte para uma dimensão que nós, neste momento, não
conseguimos ter porque nos falta também (…) o suporte tecnológico adequado.

Com este pano de fundo, foi também destacada a importância do trabalho em rede como
forma de ultrapassar as limitações da programação vigente, de tal forma que é defendida a
“ideia de termos que trabalhar cada vez mais em rede porque será certamente em rede que
nós conseguimos dar o grande salto cultural que se antevê para estes próximos anos” (GDBRA01-04).
Quanto à perceção do grau de satisfação dos públicos, o GD-BRA01-07 chamou a atenção
para a necessidade de criar condições para que todos consegam aceder aos diferentes
equipamentos culturais municipais:
a minha perceção é que há mobilidade entre as camadas da população mais
habituadas à fruição cultural, que tiveram mais possibilidades de escolha, mas continua
a ser difícil as pessoas das Andorinhas ou dali do bairro quando se vai para Maximinos,
entrar no Theatro Circo. Este é um problema de democracia, este é um problema que
eu gostava de ver resolvido.

A convicção do GD-BRA01-05 de que a generalidade dos cidadãos de Braga tem a perceção
de que a atividade cultural na cidade é reduzida ou inexistente foi ilustrada com a sua
experiência de conversas informais onde se afirma recorrentemente “que não acontece nada
em Braga e não se passa nada em Braga e que não há nada para fazer”. A este respeito, o
GD-BRA01-01 referiu que “de facto existe muita oferta, mas eu não consigo perceber muito
bem” e o GD-BRA01-02 confirma que “tenho a perceção de que há uma intensa (…) dinâmica
cultural na cidade, mas eu tenho uma enorme dificuldade em (…) aceder à informação, em
fazer uma triagem de informação porque ela parece demasiado dispersa e eu tenho que ir à
procura dos canais”. Estes contributos podem indicar que, para além da ausência e ineficácia
da comunicação (que parece não chegar a diferentes públicos), existem também lacunas na
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produção cultural que, por exemplo, pode estar a centrar-se maioritariamente em espaços
culturais institucionalizados.
Um outro tópico abordado foi a fragmentação da relação da cidade com a universidade e os
seus campus, designadamente no que se refere às práticas e consumos culturais das
comunidades académicas. Para os participantes no GD-BRA01, existe um distanciamento dos
públicos universitários das diferentes atividades culturais realizadas. O GD-BRA01-04
destacou que os dados recolhidos sobre públicos não permitem identificar elementos das
comunidades académicas, considerando que “são residuais os alunos da universidade que
vêm às instituições culturais fazer alguma coisa”. Este problema torna-se ainda mais evidente
na discussão sobre os públicos da cultura em Braga, uma vez que se trata de “uma cidade
das mais jovens da Europa, mas há esse fosso, que está (…) separado por meia dúzia de
quilómetros nem isso, entre a universidade o campus e o centro da cidade: se
maioritariamente se organizam eventos no centro da cidade, há essa falta de público
universitário” (GD-BRA01-05).
O GD-BRA01-01 introduziu um novo argumento na discussão, a necessidade de distinguir
entre atividades culturais e eventos/festas:
existe uma imensidade de atividades culturais, seja no interior seja no espaço exterior,
portanto esta é uma realidade que Braga de facto está sempre em festa. Não é? Uma
região sempre muito viva (…) é uma festa pegada, uma cidade cheia de alegria com
muitas, com muitas coisas a acontecer, isto é a perceção que eu tenho. A segunda
coisa é que de facto existe muita oferta, mas eu não consigo perceber muito bem, é
muitos eventos, mas não percebo muito bem quais são as áreas que se pretendem
consolidar.

A esta ideia de excesso de eventos no espaço público, o GD-BRA01-03 foi ainda mais longe
demonstrando os efeitos negativos das festas “bendita pandemia que em 2020 não tivemos a
cidade todos os dias assolada com palcos e tendas e barracas”.
Relativamente à mediação cultural, o GD-BRA01-03 sublinhou a importância de abandonar os
velhos modelos assentes nos serviços educativos para se adotar um novo modelo focado na
educação e mediação culturais. O mesmo participante colocou a tónica no facto de muitas
organizações culturais ainda encararem o trabalho com os públicos como forma de
preenchimento de calendário e não como um processo consistente de educação e mediação
culturais:
quando falamos em educação e mediação cultural temos que igualmente falar em
conceitos alargados e (…) as estruturas de uma forma geral continuam muito
vinculadas aquela ideia do serviço educativo direcionado para aquilo que são os
públicos inativos, ou seja, para as escolas e para os seniores que estão nas
universidades sénior, nas IPSS à espera de fazer alguma coisa daquilo que é o horário
regular trabalho (…). Temos que pensar também naquilo que são a construção de
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formas de educação e mediação cultural, de formas de acesso à informação e acesso
aos conteúdos que possibilitem às pessoas individualmente e autonomamente
disfrutar aprender usufruir da cultura.

Na mesma linha, o GR-BRA01-06 enfatiza a distinção entre serviço educativo e mediação
cultural: “separo claramente um serviço educativo de uma mediação de públicos, porque um
serviço educativo está enquadrado num momento específico geral, há escolas (…) e a
mediação de públicos já é outra coisa, outro tipo de conceito, mais selvagem”, que o GDBRA01-07 descreve como “uma espécie de contrato programa para a democratização, para
a cidadania, centrada nas práticas artísticas”.
A escala territorial e a comunicação foram outros dos tópicos abordados sobre a mediação
cultural. O GD-BRA01-03 propôs a criação de “grupos de trabalho formados por vários
intervenientes que se alinhassem numa causa maior que é fazer dos territórios, territórios mais
cultos, mais participativos, (…) uma comunidade culta, instruída, informada”. Os problemas
de comunicação foram sublinhados por vários participantes: o GR-BRA01-06 afirmou que “na
Agenda Cultural há uma enorme prioridade para os eventos municipais ou apoiados pelo
município, sendo muito mais complicado a alocação dessa divulgação por estruturas
privadas”; o GD-BRA01-05 completou dizendo que não consegue incluir informações sobre
os eventos em que está envolvido na Agenda Cultural de Braga, “mas se for um evento da
câmara nesse espaço já está na Agenda Cultural, agora eventos independentes não consigo”;
e o GD-BRA01-04 rematou aludindo ao facto de ser “o município que tem que centralizar a
mediação da cidade e não concorrer com os outros agentes culturais”.
No que concerne aos públicos da cultura de Braga, a primeira ideia que emerge é a dificuldade
em “percebermos os públicos dos territórios, (…) percebermos quem é que temos e quem é
que não temos, [sendo que isso] tem a ver precisamente também com a nossa capacidade de
estabelecer clareza de programação e isso não acontece” (GD-BRA01-03). Para o GD-BRA0106 a questão é mais complexa, pois “não sei se há uma atividade suficientemente sistemática
para se poder sistematizar uma ideia de público” e o GD-BRA01-04 refere-se à importância
de uma:
política que fomente a participação ativa e a corresponsabilização na manutenção, na
divulgação na promoção do património e a sua preservação e na sua valorização (…)
criar afeto, o criar a noção de pertença, o criar esta noção de que nós somos
corresponsáveis pela política cultural, pelos equipamentos culturais, por aquilo que lá
se passa.

Esta visão também foi defendida por outros participantes, que destacaram que “nós
precisamos muito de uma comunidade mais cidadã mais ativa, mais participativa e mais
consciente” (GD-BRA01-03).
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4.2. Grupo de discussão BRA02

Figura 38: Nuvem das 30 palavras mais usadas pelo GD-BRA02

Figura 39: Dendrograma de Jaccard por similaridade de palavra do GD-BRA02

Cultura e derivadas foi a palavra com mais menções dos oito participantes ao longo do GDBRA02, representando 1,56% do total de palavras utilizadas pelos participantes ao longo da
sessão, sendo que da análise das palavras mais usadas se destacam a Braga (0,91%), mas
também público(s) (0,80%), pessoas (0,58%), trabalho (0,44%), assim como arte (0,39%).
A partir do dendrograma de Jaccard por similaridade de palavra, é possível realçar que o
discurso com nível máximo de ligação esteve relacionado com cultura e Braga e com pessoas
e gente, havendo ainda associações de nível 2 no discurso relativo a trabalho e escolas e
ensino e música.
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Figura 40: Esquema de Fruchterman-Reingold do GD-BRA02

Com os dados referentes ao coeficiente de Pearson (Anexo #3), conseguimos identificar a
presença de correlações muito fortes entre os nós selecionados, algumas das quais quase
perfeitas positivas, como por exemplo entre Braga e cultura (P=0,995799) e entre público e
Braga (P=0,990568). Do esquema de Fruchterman-Reingold destacam-se os aspetos
relacionados com os alunos debatidos ao longo da sessão, designadamente a sua relação
com a escola e tendo a arte como agregador e conector a outros nós e clusters, como o
cluster composto por música, trabalho, cidade, gente, pessoas, ensino, público, Braga e
cultura.
A aposta nos serviços digitais como caminho a explorar foi a primeira ideia apresentada para
definir as dinâmicas culturais de Braga. A digitalização dos conteúdos culturais permite uma
articulação entre a participação presencial e à distância, sendo uma das possibilidades que o
cenário pandémico potenciou, pois “há uma série de portas que foram abertas à força e de
repente, mas que foram abertas” (GD-BRA2-06). Para o GD-BRA02-07 as “novas tecnologias
abrem potencialidades enormes” e o GD-BRA02-03 acrescenta “que a digitalização pode ser
uma mais-valia, portanto se é certo que tem limitações, também é certo que veio permitir uma
maior participação para muita gente”. O GD-BRA02-08 defende que se deve “usar o digital
como um meio de compensação, como um complemento, mas honestamente não acho que
seja o substituto”
A importância da democracia cultural e da inclusão através das artes e da cultura constituíramse como ideias fortes salientadas no grupo. O GD-BRA02-04 destacou que “acho que os
idosos precisam urgentemente de acesso às artes, não só para assistirem como também para
serem protagonistas na área” e o GD-BRA02-03 complementou a ideia sustentando que “a
oferta cultural não só tem de ser diversificada, mas tem de ser acessível a todos”.
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A ECB2020-2030 também foi convocada pelos participantes, com o GD-BRA02-01 a afirmar
que é uma “estratégia muito importante para se criar uma linha, uma linha em Braga, criar
uma estrutura, criar arte consistente que seja uma arte para todos e com todos”,
acrescentando ainda que “era importante realmente nesta estratégia, e ainda nesta questão
das dinâmicas municipais, que houvesse mais destaque ou mais espaço para este tipo de
trabalho da arte inclusiva”. A este respeito foram também destacadas necessidades “também
a nível de infraestruturas, e nós a nível de infraestruturas em Braga também estamos a precisar
de mais para podermos ter mais oportunidades” (GD-BRA02-01), um sentimento também
partilhado pelo GD-BRA02-03 quando mencionou que “sinto às vezes alguma falta de
equipamentos culturais na cidade”.
Para além da necessidade de equipamentos, também foi realçada a necessidade de
incrementar a relação com os profissionais do setor cultural e criativo do território, em
particular a necessidade de articulação. O GD-BRA02-08 enfatizou que “poderia haver alguma
coisa concertada, alguma política mais concertada para receber os artistas da cidade”. O GDBRA02-07 centrou-se nos problemas da profissionalização do setor, o que concorre para que
haja “muito pouca gente que vive das artes em Braga a tempo inteiro”, e que, segundo o GDBRA02-08, também é uma consequência da falta de espaço e oportunidades dada “aos
artistas da cidade e aos que especialmente se formam (...) [em] Braga”.
Ainda relativamente às dinâmicas culturais foram destacadas duas ideias aparentemente
contrárias, mas complementares: no que toco à ocupação do espaço público pela prática
artística. Para o GD-BRA02-04 “a arte tem que estar na rua, tem que estar de portas abertas”,
sublinhando estas questões devido ao facto de considerar que as atividades culturais são
habitualmente realizadas em recintos fechados. Já o GD-BRA02-03 considera que a cultura
“em Braga vive-se muito na rua”, enfatizando a importância dos eventos culturais ao ar livre.
Esta última opinião é corroborada por vários participantes, com o GD-BRA02-07 a afirmar que
“já não ia ao centro da cidade em certos meses porque já não se conseguia ter sossego” e o
GD-BRA02-01 a dizer que “passamos de um momento de vazio na cultura em Braga e depois,
de um dia para o outro, foi quase como uma overdose de tudo”.
Outro dos aspetos abordados foi a comunicação, ou melhor, as limitações das estratégias de
comunicação atuais. Para o GD-BRA02-03 é necessário repensar novos modelos: “se calhar
é mais esse tipo de estratégias fora da caixa e que não se baseiam só em anúncios pagos e
colar uns cartazes e mandar uns emails que temos de pensar”. A este respeito foi realçada,
nomeadamente pelo GD-BRA02-04, a importância de se apostar em estratégias de
comunicação de proximidade, para além das redes sociais digitais, as redes de familiares e
amigos, bem como o recurso a uma espécie de influencers culturais. A informação
disponibilizada online pelo município, por um lado, e a eficácia das agendas culturais em papel
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produzidas pelo MunBraga, por outro, foram duas das debilidades apontadas à comunicação,
respetivamente, pelo GD-BRA02-06 e pelo GD-BRA02-07.
Relativamente à satisfação dos públicos, foram destacadas algumas dúvidas e incertezas,
sendo que um dos contributos do GD-BRA02-07 ilustra na perfeição o sentimento do grupo:
“acho que as pessoas estão a ficar satisfeitas […, mas] eu não sei se as pessoas estão
satisfeitas”.
Os estabelecimentos de ensino foram os protagonistas no tema da mediação cultural.
Há a questão do Plano Nacional das Artes que sabemos que está muito aquém de
estar aplicado em todas as escolas, mas já é um bom ponto de partida aí, aí já
pensaram nesse ponto de partida para que realmente se crie esses hábitos nas escolas
e que haja uma formação artística, uma formação de públicos desde muito cedo. (GDBRA02-01)

O mesmo interveniente ainda se referiu à necessidade de desenvolver um trabalho
sério e continuado:
um trabalho de educação artística fundindo com as disciplinas do currículo, fazendo
estas interações no sentido de despoletar o gosto para, porque (…) se as crianças e
os alunos não são estimulados, não estimulam o gosto e essa questão também refiro
o fogo de artifício não é por aí, mas se calhar um serviço educativo mais abrangente.
GD-BRA02-01.

Relativamente à inovação na esfera da mediação cultural, o GD-BRA02-07 salientou os
esforços de alguns equipamentos para gerarem uma oferta diferenciadora como a aposta na
“ligação entre esta nova tecnologia, os novos meios e as instituições de ensino (…). O gnration
tem tentado fazer alguma coisa com o serviço educativo, o Circuito, mas acho que era
interessante pensar em algumas propostas que trouxessem isto”. Esta ideia foi
complementada por uma outra necessidade – ampliar a abrangência do serviço educativo e a
sua relação com as escolas, ou como o GD-BRA02-01 referiu: “é preciso realmente sair um
bocadinho daquilo que são os programas, só programas, programas, programas… e passar a
ter outro tipo de experiências”.
Os jovens e universitários foram destacados pela sua importância enquanto públicos
potenciais da cultura de Braga. Segundo os participantes, estes públicos têm necessidades
culturais que podem ser distintas das atualmente oferecidas: o GD-BRA02-06 sublinhou que
“de facto as camadas mais jovens procuram tipos de eventos completamente diferentes” e o
GD-BRA02-03 foi mais longe e específico, afirmando que “se há jovens interessados eu diria
que a esmagadora maioria não está interessado em ver um concerto de música clássica”. De
realçar que este bloqueio não ocorre somente entre a oferta cultural municipal e os públicos
do ensino superior público, pois no grupo de discussão ficou muito nítido que no ensino
superior privado a realidade é similar. Para o GD-BRA02-07, “apesar da Católica… e da
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Universidade do Minho ter um polo no centro, percebermos, eu costumo dizer, que há uma
espécie de um muro de Berlim ali naquela avenida se não houver aqui uma cultura de cidade
que se mude”. Um dos principais problemas que concorre para a realidade observada é a
comunicação cultural. Segundo o GD-BRA02-06, as lacunas na comunicação, divulgação e
participação, devem-se, sobretudo, ao desconhecimento dos públicos da cultura de Braga.
Esta ideia foi fortemente apoiada por diversos participantes, que mencionaram “eu não faço
ideia quem são esses públicos” (GD-BRA02-07) ou “também não sei quais são os públicos de
Braga” (GD-BRA02-01).
Todavia, para este grupo o problema dos públicos da cultura não se resolve unicamente com
o conhecimento que se possa ter deste, pois é urgente contribuir para a sua educação, uma
vez que, como destacou o GD-BRA02-01, “é preciso continuar a fazer, a fazer este trabalho
para que haja mais público, mais público nas diversas atividades artísticas (…), e que não se
trabalhe só para as massas (…) que se estimule também aquilo que é o erudito”. Ideia que o
GD-BRA02-03 subscreveu, afirmando que “devemos fazer um esforço para sim, educar quem
está disponível para aprender os mais altos níveis de produção cultural”. Mais uma vez, as
escolas surgem com um papel relevante para “criar estas âncoras para garantir esta equidade
no acesso e na responsabilidade que os municípios têm de fomentar e de criar públicos
também mais diversificados” (GD-BRA02-08). É também pela diversificação que se atinge
outros e potenciais públicos, sendo que o GD-BRA02-01 sublinhou a necessidade de
“trabalhar outras áreas, que chegue para todos, que chegue a toda a gente e que se estimule
também aquilo que é o erudito e etc. que os jovens não gostam do erudito, mas vamos ajudálos a gostar, não é?”.
Convocando novamente a problemática da fragilidade do tecido cultural para a discussão
sobre formação de públicos, o GD-BRA02-06 destaca que “Braga tem uma diversidade
grande nos últimos anos e apelativa aos diferentes públicos, falta, no entanto, e concordo com
o que o GD-BRA02-07 disse, eu não sei quantos profissionais viverão da arte e isso é essencial
para a criação de públicos, não é?”. Existem, portanto, duas faces de uma mesma moeda:
embora estejam a ser realizados esforços de diversificação da oferta cultural, a sobrevivência
destes profissionais não é ainda assegurada, uma vez que ainda não possuem públicos
estáveis.

4.3. Grupo de discussão BRA03
A nuvem de palavras mais usadas pelos seis participantes no GD-BRA03 revela a forte
presença da temática em torno de cultura e derivadas (3,52%), Braga (1,15%), público(s)
(0,76%), pessoas (0,59%), agentes (0,53%), cidade (0,42%), eventos (0,42%) e estratégia
(0,34%).
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Figura 41: Nuvem das 30 palavras mais usadas pelo GD-BRA03

Figura 42: Dendrograma de Jaccard por similaridade de palavra do GD-BRA03

O dendrograma de Jaccard por similaridade de palavra permite-nos perceber que o discurso
com nível máximo de ligação esteve relacionado com Braga e cultura e a sua interação com
cidade. É igualmente relevante destacar a conexão do cluster de mediação, municípios e
público com o cluster de eventos, assim como o cluster relativo à forma como a Covid afetou
as dinâmicas. Com os dados referentes ao coeficiente de Pearson (Anexo #3), conseguimos
identificar a presença de correlações fortes entre os nós selecionados e com o esquema de
Fruchterman-Reingold, percebermos, por exemplo, que apesar da palavra cultura ser a mais
frequente o destaque é partilhado com agentes, pela intensidade das relações, enquanto o
diagrama revela a ligação dos dois clusters à estratégia, sendo a mediação, as dinâmicas e
Covid o seu ponto de ligação.
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Figura 43: Esquema de Fruchterman-Reingold do GD-BRA03

Foi com uma reflexão sobre os impactos provocados pela Covid-19 no setor cultural que a
discussão sobre as dinâmicas culturais municipais começou, com o GD-BRA03-02 a lamentar
o facto de:
alguns atores estratégicos estão a desaparecer do palco porque o seu rendimento está
a desaparecer e quanto a mim no curto prazo essa será uma das maiores
preocupações, tentar reter ao máximo estes agentes culturais para que eles possam
dar um contributo para a estratégia e para as ideias que Braga tem em termos culturais
no futuro próximo (…) as pessoas ligadas a pequenos grupos que fazem cultura por
carolice (…) serão os mais afetados inevitavelmente.

Alguns participantes mencionaram a diversidade existente na dinâmica cultural, em particular
o GD-BRA03-01 quando referiu que:
o espectro cultural é enorme, e eu penso que ele é muito visível na cidade de Braga,
portanto temos aqui uma dimensão que vai do mais popular, do mais tradicional, do
mais cultural, histórico, até aquilo que são manifestações até de vanguarda.

Outro dos pontos abordados neste primeiro tópico centrou-se no esquecimento da periferia
não só no âmbito do desenvolvimento cultural do município, mas também como produtora e
consumidora de atividades culturais. Para o GD-BRA03-04,
há um certo distanciamento relativamente às questões da periferia, cremos que a
cidade existe e é sobretudo pensada para ela, e o resto, o município, fica à deriva e
preocupa-nos muito isso. As iniciativas culturais os grandes eventos que em Braga
têm acontecido, parece-nos que são um exagero de alguma maneira e esquecem-se
das grandes questões do desenvolvimento cultural do próprio município.

Nesta sequência, falou-se sobre a concetualização de identidade cultural e da promoção de
dinâmicas culturais pensadas a partir da identidade local. O GD-BRA03-04 assinalou a
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existência de “problemas graves (…) de autenticidade, de veracidade, nós precisamos de
políticas culturais que sejam verdadeiras, isto é, sinceras que têm em conta os munícipes, os
cidadãos e contribuam para o desenvolvimento do município”.
As dinâmicas culturais foram também agregadas à falta de estratégia, pela necessidade de se
pensar numa oferta sedimentada na identidade local, mas destinada também para um público
internacional. Desta forma, abordou-se a necessidade de “pensar num público global, ibérico
(…), mas que a arte e os valores e a identidade que passam sejam locais, predominantemente
locais, para mostrar aquilo que é a nossa identidade (GD-BRA03-06). Este aspeto não foi,
contudo, o único mencionado sobre as lacunas das dinâmicas culturais municipais, tendo sido
destacado pelo GD-BRA03-05 que “as dinâmicas culturais refletem um bocadinho aquilo que
é o panorama dos agentes culturais, ou seja, é relativamente pequeno, fragmentado, e que
lhe falta uma orquestração, ou se quisermos falta-lhe estratégia”.
Foi neste momento que a ECB2020-2030 foi convocada, tendo sido considerada pouco
consistente, com o GD-BRA03-02 a afirmar “que a estratégia ainda não está bem consolidada
entre os atores culturais da cidade”. Já o GD-BRA03-01 foi taxativo:
eu não sei se estratégia é o nome mais correto para o documento que eu li, ele é acima
de tudo nesta fase uma recolha de sensibilidades na identificação de oportunidades,
não vejo muitos indicadores a atingir do ponto de vista daquilo que são os objetivos
estratégicos, do ponto de vista da população, a abrangência (…) eu acho que falta
ainda algumas palavras chave.

Ainda sobre as dinâmicas foi feita uma ponte com questões relacionadas com a comunicação
e divulgação, mais concretamente sobre o papel do MunBraga neste âmbito. Para o GDBRA03-05 é inquestionável a importância da autarquia para a divulgação no espaço público,
nomeadamente através da:
criação de suportes técnicos, que obviamente me parece que aqui o município tem
um papel a tomar. É, no entanto, relevante que não olhe para os agentes privados
como concorrentes, mas como parceiros. E muitas das vezes ocorre isto. Isto é uma
falha que tem de uma vez por todas de ser eliminada! Aqui no fundo a parte pública
tem de ser o catalisador, tem de ser o elemento agregador, não tem que olhar para os
privados como ameaças e isto infelizmente ainda acontece.

Estas são algumas das razões pelas quais se levantou a temática da necessidade de
capacitação e empoderamento de agentes culturais, principalmente para terem mais
autonomia e adquirirem maior responsabilidade, pois desta forma vai fomentar-se “a
criatividade, ou seja, não é só balizar os objetivos, mas é dar mais responsabilidade aos
agentes culturais. E falo mais nos pequenos do que nos grandes, porque eles sentindo-se
mais valorizados mais responsabilizados, tendo mais responsabilidade eles acabam por criar
digamos que uma cultura mais forte” (GD-BRA03-02). Na mesma linha de raciocínio, o GDBRA03-06 reforça a ideia da importância da capacitação dos agentes culturais, que deve estar
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associada a uma maior descentralização dos recursos, que atualmente se concentram
demasiado na esfera municipal.
Na abordagem ao tópico da perceção do grau de satisfação dos públicos, os participantes
começaram por apontar a necessidade de se reformular a estratégia de comunicação. “De
facto a divulgação daquilo que são as propostas culturais é claramente insuficiente, dispersa,
muitas vezes nem sequer existe, aquilo que foi aqui referido como o melhor instrumento que
existe que é a agenda cultural, sinceramente é melhor do que nada, mas é muito pouco” (GDBRA03-05). Para o GD-BRA03-06 é imperativo “repensar uma estratégia de comunicação a
nível da cultura, e digo mais também uma certa democratização de acesso aos meios de
divulgação”. Sobre a agenda cultural, o GD-BRA03-02 considerou-a:
um bocadinho redutora, e acaba por não chegar facilmente aos vários públicos, e isso
para mim é fundamental tem que ser criado um canal que agilize um bocadinho a
divulgação dos eventos culturais, não passe só pela Câmara Municipal pelas juntas de
freguesia, mas que seja algo que chegue mais facilmente às pessoas.

Não obstante os problemas de comunicação identificados, para o GD-BRA03-05 os públicos
estão satisfeitos apesar de haver ainda um longo caminho a percorrer:
porque a ideia que eu tenho é que as pessoas que habitualmente consomem cultura
em Braga estão satisfeitas com o que lhes é proporcionado, mas a minha opinião é
que o público potencial acha que a programação que tem disponível é curta, é
insuficiente, é dirigida para um público muito pequeno que gosta de uma cena mais
alternativa, é um bocadinho a imagem que se tem da programação cultural de Braga…
e portanto era desejável que tivéssemos uma programação mais eclética, que
tivéssemos até para os novos públicos conteúdos mais comerciais.

De forma mais direta e sucinta, o GD-BRA03-01 destacou que “esses grupos específicos estão
contentes com a programação que têm, mas depois na generalidade nós analisamos aquilo
que é a perceção da população o sentimento já é que falta coisas”.
Uma das dimensões que não pode ser escamoteada na análise da satisfação dos públicos
está relacionada com a disponibilidade financeira, nomeadamente no âmbito da CEC2027,
pois “será desejável termos eventos de maior envergadura, de maior complexidade, [o que]
se traduzirá em maiores custos… não sei até que ponto será sustentável no pós-capital da
cultura manter esse género de eventos se as pessoas não forem educadas para tal” (GDBRA03-06). O mesmo participante afirmou que atualmente “Braga é um paraíso a nível de
acessibilidade económica aos espetáculos”, mas enquanto modelo de gestão não é
sustentável, nem para os equipamentos, nem para os agentes culturais, por isso “há
necessidade de uma certa educação do público para a sustentabilidade da dimensão cultural:
em média um espetáculo cultural em Braga anda em torno dos 10-15 euros por bilhete, (…)
é aquela barreira psicológica, mas que não é sustentável para as casas.
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No que concerne à mediação cultural, foi destacado o papel do município, nomeadamente
pelo GD-BRA03-05 quando afirmou que “o município tem um papel absolutamente relevante
a tomar, porque eu diria que será o mediador mais bem aceite por todos os outros agentes
envolvidos”. Embora, na ótica dos participantes, o município detenha este papel central na
mediação cultural, foi destacada a necessidade de formalizar redes de colaboração, sendo
“essencial o apoio e interajuda entre (…) os agentes culturais que existem, outros que possam
existir. Ou estamos todos no mesmo barco e otimizamos os recursos e os meios que temos,
ou será difícil porque isso já existe, existe uma interação entre os agentes culturais, mas mais
a nível informal” (GD-BRA03-06). Para o GD BRA03-03 a mediação cultural deve ser incluída
desde a génese do processo de programação cultural, concorrendo para que “as diversas
plataformas ou os diversos atores também sejam envolvidos nessas atividades educativas”.
O primeiro aspeto a salientar na abordagem dos públicos da cultura está relacionado com o
incremento da participação da população no desenho das propostas culturais. Nas palavras
do GD-BRA03-01: “a co-criação é muito relevante (…) a possibilidade de envolver os cidadãos
nos processos da tal criação cultural, artística, cívica, patrimonial”. Este processo não é
somente defendido para os bracarenses, mas também para os novos públicos que vão
surgindo, pois, como esclarece o GD BRA03-03, há “a comunidade «Novos Bracarenses»,
com os brasileiros, os PALOP, chineses e presentes também, a comunidade da Ucrânia e da
Roménia”. O GD-BRA03-06 alerta ainda que “mesmo com a participação da própria população
no desenho da proposta cultural, não é martelar a proposta de um agente ou de um espaço
de património para a comunidade, mas a participação da própria comunidade num desenho
da proposta”.
A este respeito, o GD-BRA03-06 afirma que:
Braga tem sido muito forte em oferta cultural para jovens e adultos, há uma oferta
muito forte e a diversidade e impacto inclusive, creio que ao mesmo tempo há aqui
outras duas franjas que não tem tido a mesma… o mesmo impacto, estou a falar dos
idosos ou público sénior, e os infantes, ou bebés e crianças.

Outra lacuna apontada foi na programação para famílias, quer como consumidores quer pela
sua capacidade em catalisar novos públicos, pelo que para o GD-BRA03-05 será “fundamental
também haver programação para famílias, isto numa lógica de captação de novos públicos”.
Sobre o perfil dos públicos da cultura, a resposta do GD-BRA03-05 é ilustrativa da opinião do
grupo: “na generalidade o público que temos na cultura em Braga é relativamente jovem e
instruído com habilitações algo avançadas”.

Feita a apresentação dos dados provenientes do último instrumento de recolha de dados,
seguem-se os tópicos em jeito de conclusão do estudo “Públicos da Cultura de Braga: 2º
semestre de 2020”.
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Tópicos em jeito de conclusão
Contributos da análise documental
Através da extensiva análise documental realizada é possível identificar, no MunBraga, a
existência de um pensamento estratégico que subjaz a ação do executivo no campo cultural
e/ou noutros com relação mais ou menos direta com ele.
A análise das notícias recolhidas no portal do MunBraga aponta para a existência de um
pensamento estratégico para a cidade que se estende a várias áreas e onde se inclui a
candidatura a CEC2027. O trabalho de aumento da visibilidade de Braga no contexto europeu,
através da participação ativa em redes e projetos europeus, não deve ser encarado como
desligado desta candidatura. Também a canalização de apoios ao abrigo de programas
nacionais e europeus para obras de requalificação urbana e preservação ou recuperação de
património por parte do município não deve ser descurado.
Por exemplo, na estrutura orgânica são explícitas as referências à interligação entre a Divisão
de Cultura e a Divisão de Economia e Turismo, havendo mesmo um desígnio de colaboração
específico na realização de “eventos de animação cultural dirigidos ao mercado turístico”, da
parte da Divisão de Cultura (Estrutura Orgânica, Artigo 46º, alínea e). Verifica-se também nesta
secção a materialização de um aspeto curioso, que tinha sido levantado como possibilidade
após a análise da linha do tempo que sedimenta a candidatura de Braga a CEC2027: a
relegação das manifestações da cultura popular para fora do âmbito da cultura e do interesse
supramunicipal ou até nacional. O Artigo 46.º, na sua alínea f), estabelece como
responsabilidade da Divisão de Cultura o apoio à “recuperação e valorização das atividades
artesanais e das manifestações etnográficas de interesse local”. Do lado da Divisão de
Economia e Turismo, destaca-se a responsabilidade de “promover a organização de eventos
tradicionais de interesse para o turismo” (Estrutura Orgânica, Artigo 48º, alínea j).
A cultura popular, ou a sua componente folk, parece, na nossa análise, relegada para uma
posição periférica – tanto no que diz respeito ao território, já que é promovida prioritariamente
nas freguesias, como ao modo como é descrita na comunicação oficial do MunBraga. Os
eventos de cultura popular são maioritariamente associados ao turismo, não se salientando a
sua relevância cultural. Isto é patente também no que se refere ao associativismo. Embora
existam apoios municipais significativos para o associativismo cultural, é possível inferir uma
separação e desvalorização entre o que é a cultura de Braga, as atividades promovidas ou
apoiadas pela estratégia do MunBraga, e o que são atividades culturais de iniciativa popular
ou comunitária.
A Semana Santa de Braga é repetidamente considerada pelo MunBraga como um elemento
identitário fundamental para o território, sendo também valorizada pela sua atratividade
turística. Contudo, a análise aponta para um certo isolamento ou segmentação do evento no
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panorama cultural do território, não havendo uma integração ou sedimentação forte com
outros aspetos identitários da cidade.
Ainda que o Plano de Atividades para 2021 – anexo ao documento das Grandes Opções do
Plano e Orçamento 2021 (Município de Braga, 2020) – contenha a intenção de
descentralização da cultura e do aumento da participação comunitária “nos processos de
produção e fruição culturais” (p. 43) através do acesso facilitado às atividades e práticas
culturais, o discurso patente neste e noutros documentos que estruturam e suportam a ação
cultural municipal sugere uma abordagem de cima para baixo, pelo menos até à elaboração
da ECBraga2020-2030. Existe preocupação e ação concreta no sentido de levar a cultura às
pessoas que habitam e visitam Braga e de trazer essas pessoas para a cultura. Isto é
encarnado nas atividades educativas dirigidas à população escolar, mas também nas ações
de formação e capacitação artística direcionadas à comunidade e aos agentes culturais.
Todavia, o que está integrado e estratificado nesse conceito de cultura provém de decisões
tomadas ao nível institucional municipal, não contemplando a possibilidade de edificação da
cultura a partir da base popular.
Neste sentido, parece existir uma visão institucional de cultura que tem como base, por um
lado, o património material e arqueológico da herança clássica que encontra enquadramento
na tradição da alta cultura, e, por outro, uma projeção de futuro e inovação à escala europeia
e até mundial através das media arts. Intercalada encontra-se uma preocupação de
empacotamento de produtos provenientes destes planos para consumo turístico e proveito
económico.
Com efeito, a presença de um pensamento estratégico que tem em conta a dimensão
económica da ação cultural, por exemplo através da ligação com o turismo, pode ser
identificada na estrutura orgânica do MunBraga. A responsabilidade de gestão do
posicionamento da marca Braga é atribuída à Divisão de Economia e Turismo, que deve
operar em proximidade com o Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo, e
proceder de forma alinhada com os parceiros e agentes económicos considerados relevantes
e/ou adequados para essa função. Assim, embora a coordenação geral da programação
cultural do MunBraga esteja organicamente atribuída à Divisão de Cultura, o cruzamento da
informação no processo de análise documental indica contributos provenientes do campo
económico para a definição dos sentidos e direcionamentos dessa ação.
Fica também evidente, depois da análise realizada, a aposta do MunBraga em projetos
educativos, nomeadamente, mas não limitados à área das media arts e à promoção da
cidadania europeia – o que poderá contribuir para uma maior valorização de Braga’27, pelo
menos entre os públicos em idade escolar.
Olhando para ação do MunBraga no que tange à cultura, é possível traçar um enquadramento
em vários eixos estratégicos do NORTE 2020. Eixos como os de inovação e desenvolvimento
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tecnológico, desenvolvimento urbano, competitividade do setor empresarial, e até de
educação e aprendizagem ecoam em programas e iniciativas culturais municipais com
variados graus de integração. Destacamos o alinhamento da ação municipal no campo da
cultura com uma visão de promoção e valorização do património cultural enquanto recurso e
orientação para as novas tendências do mercado turístico, especialmente o turismo cultural,
com uma “matriz de programação focalizada nos produtos turísticos prioritários e nas
submarcas turístico-promocionais” (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Norte, 2020, p. 36).
A preocupação de descentralização da cultura e de apoio a iniciativas e coletividades locais
pelo executivo municipal de Braga foi evidente e materializada em ação concreta durante todo
o período abarcado por este estudo. Contudo, o NORTE 2020 não se limita a apontar a
necessidade de considerar as especificidades dos territórios, mas nomeia especificamente a
relevância das abordagens integradas de perspetiva de baixo para cima que permitam
“implicar os (…) atores na conceção e na gestão das políticas públicas” (Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 2020, p. 268). Apesar disso, este aspeto
particular esteve ausente ou pouco percetível na estratégia e na atuação do MunBraga no
campo da cultura até muito recentemente. O processo de candidatura a CEC2027 veio alterar
esta situação, tendo envolvido e integrado espaços e momentos de auscultação da população
e dos agentes culturais.
Apesar do referido, alerta-se, por um lado, para a importância da implementação sedimentada
destas práticas e, por outro, para a pertinência do seu enquadramento numa visão de cultura
mais abrangente e menos estratificada, que possa permitir a integração de elementos de base
popular e tradicional no cerne da matriz orientadora das políticas e da programação cultural
do MunBraga.
No que diz respeito aos públicos da cultura, a análise documental conduzida verificou que não
existe informação clara sobre os meios através dos quais os equipamentos, espaços e eventos
culturais municipais de Braga conhecem os seus públicos. Existem inquéritos de satisfação, a
julgar pelos relatórios de avaliação dos serviços, mas que não permitem discriminar
adequadamente os dados. Não existe informação relativa a estes inquéritos que permita
identificar necessidades de públicos potenciais e que possa também fundamentar o
posicionamento de cada equipamento, espaço e iniciativa. Vários documentos oficiais e
publicações online do MunBraga e dos principais equipamentos culturais falam de públicos,
usando inclusivamente a expressão “público-alvo”, mas raramente explicitam ou
disponibilizam informação sobre como esses públicos-alvo foram determinados e se o próprio
público contribuiu para isso.
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A análise da página da internet CMBraga39, centrada na confluência entre a cultura, a
comunicação para e da cultura, e os públicos da cultura, permitiu-nos perceber de forma muito
objetiva algumas das lacunas no que se refere à comunicação cultural institucional do
MunBraga. É certo que na contemporaneidade se observa, cada vez mais, uma
complementaridade da comunicação e informação em múltiplas plataformas, contudo
considera-se que, na esfera municipal e na ausência de uma plataforma agregadora de toda
a comunicação relacionada com as dinâmicas e ofertas culturais do território, cabe à
autarquia, no seu canal privilegiado que é a página da internet do município, efetuar o mínimo
de referências e ligações com todo o tecido cultural municipal, potenciando a comunicação
específica de cada equipamento, espaço ou evento, mas também facilitando o processo de
informação dos públicos e públicos potenciais da cultura de Braga.
Assim, da página da internet CMBraga podemos verificar que “Comunicação” é uma das seis
secções principais da barra de navegação. A secção apresenta cinco subsecções associadas:
Notícias, Agenda, Sala de Imprensa, Publicações e Identidade Institucional.
A primeira análise focou-se na subsecção das notícias, que nos conduz a um total de 1759
itens, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2020.
Realizada uma busca pelas palavras-chave “Cultura”, “Público” e “Comunicação” – relevantes
no âmbito deste estudo – obteve-se os seguintes resultados: “Cultura” com 600 incidências;
“Público” com 33 incidências; e “Comunicação” com apenas uma incidência. Considera-se
que o peso dos públicos no volume total das notícias identificadas pode ser um indício da sua
importância na comunicação institucional. Lançado um olhar mais profundo às notícias sobre
os públicos para se tentar perceber como se relacionavam com os públicos da cultura, foi
revelador o facto de apenas 11 notícias se centrarem no foco do estudo, sendo que apenas
uma delas se referia especificamente à formação de públicos.
Uma viagem pela subsecção da agenda não permitiu identificar quaisquer eventos culturais
promovidos no período de análise. Na subsecção da sala de imprensa incluem-se páginas
independentes com textos, fotografias, áudios e vídeos de acesso restrito a jornalistas
cadastrados, sendo que na subsecção identidade institucional figura uma adenda ao Manual
de Identidade do MunBraga.
Por fim, na secção “Publicações” encontramos finalmente as agendas culturais municipais, a
forma escolhida pelo MunBraga para organizar, estruturar e divulgar os eventos culturais,
espetáculos, exposições, atividades e outras iniciativas. É na agenda cultural que estão
reunidas, em formato digital, as edições mensais produzidas sob a coordenação da Divisão da
Cultura. Note-se que os agentes culturais interessados na divulgação das suas atividades
podem remeter essa informação, através de formulário próprio, até ao dia 10 do mês anterior
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Ver https://www.cm-braga.pt/pt
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àquele em que se realiza o evento 40. No seu formato impresso, as agendas, produzidas entre
2017 e 2020, tiveram uma tiragem mensal de 9 mil exemplares. Desde fevereiro de 2017, as
agendas culturais denominadas “Braga Cultura”, têm um novo design gráfico e de conteúdo
com o intuito de atingir novos leitores41. Até à última edição e divulgação, em março de 2020,
o formato manteve-se inalterado até junho.
Estas agendas culturais – “Braga Cultura” – dividem-se em sete secções principais:
Destaques, Exposições, Eventos, Espetáculos, Cinema, Crianças e Visitas. No final de cada
edição, há um mapa com a relação de todos os eventos a decorrer no mês vigente 42. Também
está disponível uma lista de Cultura e Lazer com as moradas, contactos e horário de
funcionamento dos respetivos equipamentos culturais e de lazer, dos serviços municipais e
outros contactos úteis. Sobre o conteúdo das agendas culturais Braga Cultura, entre os anos
de 2017 e 2020, notam-se espaços fixos, tais como: Editorial (escrito, maioritariamente, pelo
autarca do MunBraga); À Descoberta de Braga (espaço dedicado à História e Património da
cidade) e Quadrilátero (projeto entre os Municípios de Barcelos, Braga, Famalicão e
Guimarães, com a divulgação de eventos culturais dos concelhos vizinhos). Para além destes
espaços fixos há, na secção Destaques, conteúdos independentes e diversificados, como
entrevistas, divulgação de festas, festivais de música e teatro, semanas culturais, entre outros,
com o registo de fotos e texto descritivo sobre o evento.
Como se vai poder observar nos resultados provenientes dos outros instrumentos de recolha
de dados do estudo, são notórias as debilidades dos processos de comunicação cultural em
Braga, de que é exemplo a inclusão da Braga Cultura no fundo de uma subsecção da
comunicação intitulada publicações.

Contributos dos inquéritos por questionário
A última etapa da análise dos QPEA e QPBRA concorreu para, com base na informação
recolhida, identificar denominadores comuns entre as práticas estudadas com o objetivo de
reunir contributos para traçar perfis de públicos da cultura de Braga. A este respeito realçase que, regra geral, se observaram práticas e consumos culturais muito reduzidos, com a
oferta cultural mais diversificada a figurar como um dos principais argumentos apresentados
para o incremento das deslocações a espaços/eventos culturais de Braga.
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Ver formulário de submissão de atividades: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScELKE5aj8Anle9YmUzBcn_G-FB0yBIxJz3pxjEZFqS0FZJQ/viewform?c=0&w=1
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Segundo Opinião escrita em editorial pela vereadora Lídia Dias, na edição de fevereiro de 2017.
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Estas informações devem ser fornecidas à Divisão de Cultura até o dia 10 do mês anterior à publicação.
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Um olhar transversal para os resultados dos QPEA e QPBRA permitiu-nos traçar um perfil
global dos públicos da cultura de Braga que, num segundo momento, foi estratificado em
função de algumas caraterísticas específicas.
Assim sendo, seguem-se alguns tópicos gerais sobre os públicos da cultura de Braga:
 A deslocação a espaços culturais e a assistência/participação em eventos
culturais de Braga e da região Norte são globalmente reduzidas, sendo que as
restantes práticas culturais de saída são ainda menos frequentes.
 O Theatro Circo, a Centésima Página, o gnration, a Fundação de Serralves, a
Casa da Música e o Centro Cultural Vila Flor, compõem o conjunto de espaços
culturais mais frequentemente visitados e conhecidos em Braga e na região.
 As preferências para a assistência/participação em eventos culturais de Braga e
da região recaem na Braga Romana, na Noite Branca, nas Festas São João de
Braga, Serralves em Festa, Festival Vodafone Paredes de Coura e Festa das
Cruzes.
 A maioria dos públicos desloca-se a espaços culturais e assiste/participa em
eventos

culturais

acompanhado

por

amigos/conhecidos

ou

pelo

cônjuge/companheiro/namorado e, essencialmente, por motivos de interesse
pessoal, pelas temáticas específicas, pela equipa artística e pelo local onde o
evento se realiza.
 O convívio com familiares e amigos, por um lado, e as atividades culturais (ex.
ver televisão, ler, assistir a um espetáculo), por outro, são as atividades que os
públicos da cultura de Braga realizam mais frequentemente nos seus tempos
livres e de lazer.
 As PAA destacam-se pela negativa devido à fraquíssima frequência de
realização, sendo que, apesar de reduzidas, a música e as artes visuais são as
duas práticas amadoras menos raras no cotidiano dos públicos.
 Aceder à internet sem ser por motivos escolares ou profissionais e ver televisão
são, indiscutivelmente, os consumos culturais mais frequentes na generalidade
dos públicos. Ler livros, independentemente de ser ou não por motivos escolares
ou profissionais, integra o segundo conjunto de atividades culturais mais
frequentemente realizadas pela maioria dos públicos da cultura de Braga, a que
se juntam a ida a espetáculos de música e a ida ao cinema.
 No que diz respeito às restantes práticas culturais de saída, o consumo dos
públicos é residual, com as visitas a monumentos históricos, a museus ou galerias
de arte a serem, apesar de pouco expressivas, as que apresentam consumos
mais frequentes.
 Os constrangimentos provocados pela Covid-19 influenciaram negativamente os
consumos culturais presenciais dos públicos, sendo que os seus consumos
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culturais online foram maioritariamente na área do cinema e dos espetáculos de
música.
 Regra geral, a maioria dos públicos não sabe quando regressará às atividades
culturais presenciais depois de terminados os constrangimentos provocados pela
Covid-19, contudo já é certo que, por um lado, as atividades culturais ao ar livre
(e.g. Festivais, Feiras) e o cinema, seguidas dos espetáculos de música, serão
privilegiadas em relação, por exemplo, às atividades promovidas por bibliotecas
e aos espetáculos de dança ou ópera; e, por outro lado, que os públicos darão
primazia às atividades culturais presenciais em detrimento das atividades
culturais online, com exceção das atividades promovidas por bibliotecas, em que
o online atinge o valor mais elevado.
Apresentadas as caraterísticas gerais dos públicos da cultura de Braga, verifiquemos agora
as diferenças mais substantivas que se observam em função do sexo, da idade e da
composição do agregado familiar dos respondentes.
 Os públicos masculinos e com idade compreendida entre os 40 e os 74 anos de
idade são os que, por um lado, mais frequentemente visitam e conhecem os
espaços culturais e, por outro lado, os que mais assistem/participam em eventos
culturais. Dos públicos que menos visitam e conhecem os espaços e menos
assistem/participam em eventos, destacam-se os que têm entre os 15 e os 29
anos de idade. Nos espaços culturais há uma ligeira predominância dos
respondentes com agregados até duas pessoas e uma menor presença de
agregados com mais de 5 pessoas.
 Sobre

a

companhia

na

deslocação

a

espaços

culturais

e

na

assistência/participação em eventos culturais de Braga, não deixa de ser
importante salientar que são os respondentes acima dos 55 anos que afirmam
que mais se deslocam, assistem/participam sozinhos. A comparação entre sexos
permite-nos afirmar que são os públicos masculinos os que mais se encontram
neste último grupo, apesar de, tal como os públicos femininos, mas com menor
frequência,

privilegiarem

a

companhia

de

amigos/conhecidos

ou

cônjuge/companheiro(a)/namorado(a).
 A linha das médias do interesse pessoal como motivo mais frequente para a
assistir/participar em atividades culturais de Braga revela a existência de um
equilíbrio de acordo com a faixa etária, com exceção dos indivíduos com 70 ou
mais anos, que revelam um valor mais baixo. É ainda relevante destacar que nos
públicos femininos o interesse pessoal, tal como a temática das atividades e a
recomendação de familiares/amigos/conhecidos, é mais importante do que para
os públicos masculinos, que, por seu turno e quando comparados com os
femininos, apresentam, para além dos elencados, a leitura de crítica
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especializada como motivo. A este respeito salienta-se ainda que, à medida que
a idade aumenta, sobretudo a partir dos 50 anos, também aumenta a frequência
com que a leitura de crítica especializada figura como motivo para
assistir/participar em atividades culturais de Braga.
 Relativamente às duas principais fontes de informação sobre as atividades
culturais promovidas em Braga – familiares/amigos/conhecidos e internet – os
públicos femininos utilizam-nas ligeiramente com mais recorrência do que os
masculinos, sendo a internet privilegiada pelos públicos com menos de 30 anos
e os familiares/amigos/conhecidos a atingirem, respetivamente, os valores mais
elevados nos grupos etários dos 15 aos 29 anos e com 65 ou mais anos.
 Os públicos femininos são os que mais frequentemente realizam atividades nos
tempos livres e de lazer, destacando-se as atividades culturais e o convívio com
familiares e amigos. Os públicos masculinos privilegiam as atividades
desportivas, as atividades de contacto com a natureza e as PAA. Sob ponto de
vista da idade, percebe-se que as atividades nos tempos livres e de lazer são
mais frequentes nos públicos dos 20 aos 34 anos. Os agregados com 5 ou mais
pessoas optam pelo convívio com familiares e amigos, enquanto os restantes
agregados optam pelas atividades culturais. O voluntariado e as PAA atingem o
valor mais baixo na generalidade dos agregados.
 Nas PAA são os públicos masculinos que se destacam, ainda que ligeiramente,
na sua realização, dedicando-se, em média, mais à música, ao audiovisual e
multimédia e ao teatro. Os resultados em função da idade revelam que são os
públicos dos 15 aos 29 anos que, em média, as realizam com mais frequência e
os entre os 60 e os 64 anos os que menos as realizam. Os agregados com 5 ou
mais pessoas optam pela música (tal como os agregados entre 3 a 4 pessoas) e
pela literatura, sendo as artes visuais a preferência dos agregados até duas
pessoas.
 Se são públicos femininos que mais veem televisão e leem livros,
independentemente de ser ou não por motivos escolares ou profissionais, são os
públicos masculinos que ouvem mais rádio. Relativamente à idade, os públicos
dos 50 aos 74 anos são os que mais leem, os dos 20 aos 24 anos são os que
mais consomem internet e os com idade compreendida entre os 65 e os 74 anos
os que mais veem televisão e ouvem rádio.
 No que diz respeito às restantes práticas culturais de saída, os públicos
masculinos realizam-nas de forma mais frequente, de onde se destacam a ida a
espetáculos de música pelos respondentes entre os 20 e os 44 anos e ao cinema
entre os 20 e os 29 anos.
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 Durante o período de encerramento dos espaços culturais devido aos
constrangimentos provocados pela Covid-19, os consumos culturais online dos
públicos femininos foram, no cômputo geral, mais elevados do que os consumos
culturais online dos públicos masculinos. Ainda sobre esta tipologia de consumos
nos públicos masculinos, destaca-se que foram mais elevados que os consumos
femininos nas atividades de cinema e atividades promovidas por monumentos
históricos.
 Regra geral, os públicos masculinos vão regressar mais rapidamente às
atividades culturais presenciais depois de terminados os constrangimentos
provocados pela Covid-19. Destaca-se ainda que os públicos entre os 20 e os 24
anos, os 35 e os 39 anos e com 60 ou mais anos, são os que mais tardarão a
regressar às atividades culturais presenciais.
 Havendo condições para as duas modalidades, os públicos femininos e com
idade compreendida entre 60 e 64 anos serão os que privilegiarão as atividades
culturais online. E, embora de forma residual, observa-se que, em proporção, há
mais agregados até duas pessoas que preferem o online nas diversas atividades
culturais do que agregados de cinco ou mais pessoas, sendo o cinema e as
atividades promovidas por bibliotecas aquelas em que todos os agregados
preferem o online.
Convocada sucintamente a análise com os dados desagregados em função do sexo, dos
grupos etários e da dimensão dos agregados familiares, julga-se que não restam muitas
dúvidas acerca de algumas das diferenças que se podem revelar substantivas para um
conhecimento mais profundo dos públicos da cultura de Braga.
Assim sendo, é chegado o momento para dividir os públicos da cultura de Braga em grandes
conjuntos de respondentes, agrupados em função das médias globais de realização de
atividades culturais (e.g. ler livros; ir ao cinema; ir a espetáculos de música, de teatro, de dança
ou de ópera; visitar bibliotecas, monumentos históricos e museus ou galerias de arte) nos 12
meses anteriores à data de preenchimento dos inquéritos por questionário.
Seguem-se algumas considerações gerais sobre as especificidades das tipologias de públicos
da cultura de Braga, que designamos de Gravíssimo, Lento e Andante poco Allegro.
 Um primeiro aspeto que se destaca desta análise aos públicos da cultura de
Braga é que as médias globais de deslocação a espaços culturais e de
assistência/participação em eventos culturais de Braga e da região são sempre
mais elevadas nos públicos Andante poco Allegro do que nos Gravíssimo e nos
Lento. Contudo, equipamentos como o Forum Braga e eventos como a Braga
Romana, o São João de Braga e a Semana Santa recolhem a preferência dos
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Gravíssimo em detrimento dos Andante poco Allegro, enquanto a Festa das
Cruzes detém a preferência dos Lento.
 Se a ordem de prioridades dos espaços com mais deslocações e dos eventos
com mais assistência/participação se mantém inalterada nos três grupos,
estando por isso alinhada com a totalidade da amostra, os dados revelam que os
Andante poco Allegro têm um conjunto diversificado de práticas mais regulares
que os restantes grupos, embora apresentem variações nas deslocações a
eventos.
 Na deslocação a espaços culturais e na assistência/participação em eventos
culturais de Braga e da região, os amigos/conhecidos são a companhia mais
frequente dos públicos, ganhando importância à medida que os consumos
culturais

aumentam.

Os

outros

membros

da

família

e

o

cônjuge/

companheiro(a)/namorado(a) ganham especial relevância como companhia em
todos os grupos, mas sobretudo nos Andante poco Allegro e sendo também este
perfil o que mais se desloca a espaços ou assiste/participa sozinho. Nos Lento
destacam-se os filhos(s) como companhia e no Gravíssimo as visitas organizadas.
 Os motivos que concorrem para a deslocação e a assistência/participação são
diversos, sendo que o interesse pessoal está diretamente associado a um
consumo mais elevado. A este respeito, não deixa de ser interessante que a
temática das atividades seja muito menos importante para os Gravíssimo do que
para

os

restantes

grupos

e

que

a

recomendação

de

familiares/amigos/conhecidos seja, nos Lento e Andante poco Allegro, mais
relevante que o acompanhamento de familiares/amigos/conhecidos, como
acontece nos Gravíssimo.
 Para os três perfis a Internet é a principal fonte de informação sobre as atividades
culturais

promovidas

em

Braga,

seguindo-se

as

redes

sociais

dos

equipamentos/eventos culturais, sendo que para os Lento as redes sociais do
município ocupam um lugar de destaque, enquanto os Gravíssimo e os Andante
poco Allegro dão destaque às redes de familiares/amigos/conhecidos como fonte
de informação. No que diz respeito à informação, realça-se, por um lado, a
importância que cartazes/mupis/outdoors têm, sendo, regra geral, superior aos
sítios na internet do município e dos espaços/eventos culturais; e, por outro lado,
a reduzida importância da rádio e dos flyers.
 As diferentes atividades que os três grupos realizam nos seus tempos livres e de
lazer figuram, regra geral, pela mesma ordem de frequência, sendo os Andante
poco Allegro os que, no cômputo geral, realizam mais atividades desta natureza,
apresentando resultados globais mais elevados com exceção da ida a centros
comerciais. De forma geral os três grupos privilegiam a realização de atividades
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culturais e o convívio com amigos, os Lento situam-se num nível intermédio em
todas as categorias e os Gravíssimo são os que afirmam que menos atividades
culturais realizam nos tempos livres, destacando-se sobretudo na ida a centros
comerciais. No que se refere às PAA os Andante poco Allegro são, como já foi
referido, os que mais as praticam, estando as suas preferências completamente
alinhadas com a totalidade da amostra (a Música seguida das Artes Visuais),
fenómeno que ocorre também nos restantes dois grupos. Contudo, é na terceira
tipologia de atividades mais realizada nos tempos livres e lazer que se observam
diferenças: com os Andante poco Allegro a selecionar a literatura e os Lento e
Gravíssimo a optar pelo audiovisual e multimédia.
 O acesso à internet sem ser por motivos escolares ou profissionais e ver televisão
são, indiscutivelmente, os consumos culturais mais frequentes na generalidade
dos três grupos de públicos, sendo possível afirmar que os níveis destes
consumos estão alinhados com os perfis traçados – o consumo de cada grupo
criado vai aumentando à medida que os consumos das respetivas práticas
culturais

de

saída

também

aumentam.

Ouvir

rádio

e

ler

livros,

independentemente de ser ou não por motivos escolares ou profissionais,
integram, mais uma vez, o segundo conjunto de atividades culturais mais
frequentemente realizadas, sendo de destacar quatro aspetos: 1) os Andante
poco Allegro ouvem mais rádio que os restantes grupos; 2) os Gravíssimo
assistem mais a televisão e acedem (residualmente) mais à Internet que os
restantes grupos; 3) nos doze meses anteriores ao preenchimento do
questionário os Andante poco Allegro leram substancialmente mais do que os
Gravíssimo durante o mesmo período; 4) os Lento apresentam níveis de leitura
sem ser por motivos profissionais inferiores aos Andante poco Allegro, embora
relativamente próximos, mas distanciam-se quando a leitura é feita por motivos
profissionais.
 No que diz respeito às práticas culturais de saída, independentemente de serem
em Braga ou na região, há diferenças relevantes dignas de registo, não só quanto
à frequência, mas também no que se refere à diversidade e prioridades. No caso
dos Andante poco Allegro, a visita a monumentos históricos, a ida espetáculos
de música e a ida ao cinema, encontram-se no leque de prioridades, enquanto
nos Lento as opções se centram nas mesmas atividades, mas por ordem distinta,
ou seja, espetáculos de música, visitas a monumentos históricos e a ida ao
cinema. Nos Gravíssimo, as preferências residem nos espetáculos de música, no
cinema e nas visitas a monumentos históricos.
 Os constrangimentos provocados pela Covid-19 influenciaram negativamente os
consumos culturais presenciais nos três grupos, sendo que as tipologias de
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consumos online de cada grupo estão alinhadas com a totalidade da amostra,
destacando-se, no entanto, que os Andante poco Allegro tiveram médias de
consumo superiores às dos restantes grupos. No entanto, registou-se uma
descida acentuada no consumo das atividades promovidas por monumentos
históricos em detrimento dos espetáculos de teatro, principalmente impulsionado
pelo consumo dos Andante poco Allegro.
 Não obstante haver um número muito expressivo de respondentes nos três
grupos que não sabe quando regressará às atividades culturais presenciais
depois de terminados os constrangimentos provocados pela Covid-19, é inegável
que os Andante poco Allegro regressarão mais cedo do que os restantes grupos.
Os Gravíssimo começarão por ir a atividades culturais ao ar livre (e.g. Festivais,
Feiras) e espetáculos de música, uma inversão registada nos Lento e nos
Andante poco Allegro, que irão mais rapidamente a espetáculos de música e um
pouco mais tarde a atividades culturais ao ar livre. De realçar ainda que, havendo
condições para as duas modalidades, os Andante poco Allegro dão primazia às
atividades culturais presenciais em detrimento das atividades culturais online em
todas tipologias de consumos culturais em análise, tendência seguida pelos
restantes grupos. Os três grupos partilham também as atividades nas quais
manifestam um maior interesse online: as atividades promovidas por bibliotecas
e o cinema.
Lançado um olhar para estas três tipologias de públicos da cultura de Braga, que designamos
de Gravíssimo, Lento e Andante poco Allegro, terminamos os contributos dos inquéritos por
questionário para os perfis dos públicos da cultura com a convocação sumária da análise
efetuada a partir das seis categorias em função da situação na profissão ou condição perante
o trabalho com base na análise da variância. De realçar que os valores obtidos demonstram
lacunas na participação em espaços e eventos, contudo permitiram estimar e diferenciar os
públicos e os públicos potenciais.
 Os estudantes têm, maioritariamente, idades compreendidas entre os 15 e os 29
anos, integrando, regra geral, agregados familiares de 3 a 4 pessoas. Os
estudantes realizam poucas PAA, mas destacam-se sobretudo as integradas no
conjunto PAA243. De realçar que de entre as categorias em função da ocupação,
os estudantes são, por um lado, os que apresentam globalmente valores
inferiores à média geral na deslocação a ECBRA e, por outro lado, os que têm
maior potencial de ida aos espaços e eventos culturais da cidade e da região.
 Os docentes têm, maioritariamente, idades compreendidas entre os 40 e os 59
anos, integrando, regra geral, agregados familiares até 4 pessoas. Esta categoria
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PAA2: Artes Visuais, Audiovisual e Multimédia.
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de respondentes prefere a deslocação aos ECBRA1 44, ECBRA245, ECBRA346 e
ECR147 e ECR348, bem como a assistência/participação em EvCBRA149
EvCBRA350, EvCBRA451 e EvCBRA552 e EvCR153, EvCR254, EvCR355 e EvCR456,
cujos valores médios são mais elevados quando comparados com os dos
estudantes. Os docentes assistem/participam numa maior variedade de
tipologias de eventos do que os estudantes, mas apresentam valores médios de
frequência inferiores aos trabalhadores por conta própria e aos trabalhadores por
conta de outrem. São o grupo que globalmente menos realiza PAA. Privilegiam a
Info157 e Info258 como fonte de informação, sendo particularmente motivados a
participar nas atividades culturais pelos Motiv2 59 e Motiv360.
 Os trabalhadores por conta de outrem e os trabalhadores por conta própria têm,
maioritariamente, idades compreendidas entre os 35 e os 49 anos, integrando,
regra geral, agregados familiares até 4 pessoas. Estas duas categorias de
respondentes partilham a deslocação a espaços e a assistência/participação em
eventos, com contraste no ECBRA2 e no EvCBRA3, no caso dos trabalhadores
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ECBRA1: Museu Nogueira da Silva, Museu da Imagem, Casa dos Crivos, Museu dos Biscainhos, Centésima Página,
Palácio do Raio – Centro Interpretativo das Memórias da Misericórdia de Braga, Museu Pio XII, Museu de Arqueologia
D. Diogo de Sousa, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.
45

ECBRA2: Mosteiro de S. Martinho de Tibães, Torre de Menagem – Núcleo Interpretativo da História de Braga,
Biblioteca Pública de Braga, Zet Gallery.
46

ECBRA3: Mercado Cultural do Carandá, Theatro Circo, Galeria Duarte Sequeira.
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ECR1: Fundação de Serralves (Porto), Casa da Música (Porto), Teatro Municipal do Porto - Rivoli e Campo Alegre
(Porto), Teatro Nacional São João e Teatro Carlos Alberto (Porto), Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, Centro
Cultural Vila Flor (Guimarães).
48

ECR3: Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso (Amarante), Museu de Lamego, Museu Nacional Soares dos Reis
(Porto), Solar Galeria de Arte Cinemática (Vila do Conde), Plataforma das Artes e Criatividade - Centro Internacional das
Artes José de Guimarães (Guimarães).
49

EvCBRA1: São João de Braga, Braga Romana, Noite Branca de Braga, Semana Santa de Braga, Feira do Livro de
Braga, Braga Barroca.
50

EvCBRA3: Festival de Guitarra de Braga, Festival Braga Capital do Cavaquinho, Festival de Órgão de Braga, Festival
de Outono.
51

EvCBRA4: Festival Internacional de Fotografia – Encontros da Imagem, Braga em Risco – Encontro de Ilustração,
Mimarte.
52

EvCBRA5: B de Dança, Braga Internacional Vide, Dance Festival, Festival Vaudeville Rendez Vous.

53

EvCR1: Literatura em Viagem-Festival de Literatura Matosinhos, Vinte Sete Festival Internacional de Teatro, Imaginarius
Festival Internacional de Teatro de Rua Sta Maria da Feira, Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, Fórum
do Futuro, Festival de Guitarra Portuguesa de Amarante, DDD Festival Dias da Dança.
54

EvCR2: Festival Correntes d'Escrita, Bienal Internacional de Arte de Cerveira, Escritaria Festival Literário de Penafiel.

55

EvCR3: Festival Vodafone Paredes de Coura, Serralves em Festa, Feira Medieval de Santa Maria da Feira, Fantasporto,
Curtas Vila do Conde Festival Internacional de Cinema.
56
57

EvCR4: Guimarães Noc Noc, GUIdance, Guimarães Jazz.

Info1: Cadernos de programação dos equipamentos/eventos
Cartazes/Mupis/Outdoors, Agenda Cultural de Braga, Convites.
58

culturais,

Flyers

de

programação,

Info2: Televisão, Rádio, Imprensa (Jornais/Revistas em versão digital ou impressa).

59

Motiv2: Leitura de crítica especializada, Ser detentor do Cartão Quadrilátero, Consulta da divulgação das atividades,
Confinamento provocado pela Covid-19.
60

Motiv3: Acompanhar familiares/amigos/conhecidos, Convite, Recomendação de familiares/amigos/conhecidos.
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por conta de outrem, e maior deslocação aos ECR1 por parte dos trabalhadores
por conta própria, ainda assim de forma residual. Comparativamente com as
restantes categorias de respondentes em função da situação na profissão ou
condição perante o trabalho, os trabalhadores por conta própria possuem os
valores médios mais elevados no EvCBRA2 61. Os trabalhadores por conta própria
destacam-se pelas PAA162 e PAA2, sendo particularmente motivados a participar
pelo Motiv2, o mesmo conjunto de motivações partilhado pelos trabalhadores por
conta de outrem, que se destacam pela preferência dos Motiv3.
 Os desempregados têm, maioritariamente, idades compreendidas entre os 25 e
os 49 anos, integrando, regra geral, agregados familiares de até 2 pessoas, sendo
também os que mais se deslocam ao ECBRA463 e assistem/participam nos
EvCBRA2 e EvCBRA4. Os desempregados destacam-se pela sua preferência da
Info364 no acesso à informação e a motivação principal para a participação nas
atividades culturais é a Motiv3.

 Os reformados/aposentados ou na reserva têm 60 ou mais anos e residem, na
sua maioria, em agregados familiares de até 2 pessoas. Com consumos culturais
residuais, optam pelo ECBRA1, ECBRA2 e EvCBRA1e EvCBRA5. Atingem o valor
mais elevado de deslocações a espaços culturais, tal como os restantes grupos,
no ECBRA1, no ECBRA2 e ECBRA3, sendo a categoria de respondentes com
média mais elevada de assistência/participação no EvCBRA1 e EvCBRA5,
assistindo/participando também no EvCR2 e EvCR1.

Contributos das entrevistas e grupos de discussão
A convocação, a partir das nuvens de palavras, dos dendrogramas de Jaccard, dos
coeficientes de Pearson e dos esquemas Fruchterman-Reingold, de cada uma das nove
entrevistas e dos três grupos de discussão permitiu-nos identificar alguns pontos de
convergência, mas também algumas diferenças discursivas substantivas sobre as quatro
grandes temáticas em análise. No que concerne aos pontos de convergência destacamos, por
exemplo, os problemas nos processos de comunicação cultural. Já nas divergências, damos
luz aqui às diferenças de perceção sobre o grau de satisfação dos públicos da cultura.
A agregação das transcrições das entrevistas e dos grupos de discussão permite-nos
sublinhar grandes tendências, independentemente de particularidades identificadas. A título
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EvCBRA2: Braga Music Week, Festival para Gente Sentada, Festival Rodellus, Semibreve.

62

PAA1: Dança, Literatura, Música, Teatro.

63

ECBRA4: gnration, Museu da Sé de Braga, Forum Arte Braga, Altice Forum Braga.

64

Info3: Redes sociais dos equipamentos/eventos culturais, Internet, Sítio na Internet dos equipamentos/eventos culturais.
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meramente ilustrativo, destacam-se alguns aspetos técnicos que concorreram para as ideiaschave que a seguir se convocam:
1) O levantamento das palavras mais usadas ao longo das entrevistas e dos grupos
de discussão reforça a ideia de que no discurso dos participantes estiveram
particularmente presentes as temáticas relacionadas com cultura e derivadas,
público(s), Braga, pessoas e cidade. Nas entrevistas regista-se ainda um peso
interessante de aspetos relacionados com comunicação, mediação e dinâmicas,
quando nos grupos de discussão se observa uma maior preponderância da
temática do trabalho.
2) Os dendrogramas de Jaccard permitem-nos perceber que nas entrevistas os
discursos com nível máximo de ligação tiveram como protagonista o público e as
pessoas, assim como Braga e cultural e no amplo espectro a mediação, a Covid
e as dinâmicas. Nos grupos de discussão o panorama é diferente, com o discurso
a poder indiciar, através de uma associação de nível 1, a relevância de nos
debruçarmos sobre a temática da cultura e Braga, alicerçando com pessoas e
posteriormente com públicos, e através de associações de diferentes clusters,
como mediação e eventos.
3) Com a análise de redes conseguimos identificar nas entrevistas alguns nós
estratégicos para a ligação entre temáticas particularmente relevantes que
relacionam Covid e dinâmicas, mediação com cidade, comunicação e pessoas,
e ainda um cluster formado por Braga, cultura e público(s). Já nos grupos de
discussão esta análise permitiu identificar a intensidade da relação entre cultura
e Braga e a sua ligação a pessoas e públicos, e a cidade como conector dos
clusters compostos por eventos, Covid e mediação.
Realçamos que, com as ideias-chave de cada uma das grandes temáticas abordadas nas
entrevistas e nos grupos de discussão, pretendemos destacar aquelas que mais
veementemente foram apresentadas, não só pela repetição, mas também pela força e poder
de argumentação. Temos consciência de que sintetizar os contributos em ideias-chave requer
prudência no uso da informação, mas o exercício pode ser particularmente importante para a
consistência da fundamentação do trabalho a desenvolver com os públicos da cultura de
Braga até 2030.
Assim, segue-se a apresentação das ideias-chave agrupadas nas quatro grandes temáticas
incluídas no guião.
Dinâmicas culturais municipais de Braga
1) O município deve reajustar o papel central que tem assumido nas dinâmicas
culturais do território, reposicionando os agentes culturais da região como os
verdadeiros protagonistas da cultura. Deste modo, as redes apresentam-se
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como opções importantes para a qualificação e potenciação das dinâmicas
culturais, com o município a funcionar como um verdadeiro elo agregador dos
diversos agentes do território.
2) Não é possível identificar uma linha estruturada da oferta cultural de Braga, o
que concorre para a perceção de que é excessiva, desarticulada e
municipalizada. Assim, a programação cultural necessita de ser pensada
holisticamente, e ser fruto do diálogo e concertação entre os diferentes
departamentos municipais e instituições/organizações públicas e privadas.
Acresce ainda que a programação cultural também deve ser reflexo da
identidade cultural local, dando lugar aos artistas da e na cidade, sem esquecer
o envolvimento efetivo das periferias e das minorias.
3) É imperativo tornar a cultura democrática e inclusiva, criando condições, por
exemplo, para que a arte e a cultura ocupem o espaço público. O ensino artístico
necessita de ser reforçado, fortalecendo desta forma o tecido cultural da região
e favorecendo o surgimento de novos projetos culturais independentes e a
criação artística contemporânea. A participação da sociedade civil nos
processos de produção cultural deve ser promovida, fomentando também o
investimento na cultura por parte da iniciativa privada.
4) As soluções tecnológicas contemporâneas não podem ser minimizadas nas
dinâmicas culturais municipais, podendo concorrer para a necessária
capacitação e empoderamento dos agentes culturais do território. A
digitalização é incontornável e urge, por exemplo, incrementar e qualificar o
registo audiovisual das atividades culturais como forma de salvaguarda e
disseminação adequada da oferta cultural em formatos diversificados.
5) Há falta de infraestruturas culturais em Braga, sendo necessário investir em
equipamentos culturais versáteis e de média dimensão. Paralelamente deve ser
feita uma aposta consistente e consequente no aumento e capacitação das
equipas afetas aos equipamentos culturais municipais.
6) Os diferentes departamentos municipais necessitam de estar efetivamente
articulados, nomeadamente no que concerne à comunicação cultural, que se
apresenta como uma das maiores fragilidades das dinâmicas culturais
municipais.
7) A internacionalização cultural não pode ser minimizada nas dinâmicas culturais
municipais. O investimento na cultura que está a ser efetuado no âmbito do
processo de candidatura de Braga a CEC2027 deve ser transformado num
investimento estratégico e sustentável a médio prazo.
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Mediação cultural em Braga
1) Os múltiplos problemas identificados na comunicação cultural não favorecem a
mediação cultural: não existe uma política de comunicação cultural municipal
consistente; a comunicação entre as instituições culturais é muito deficitária; a
comunicação é muito convencional e centrada na divulgação de atividades e
eventos, contendo, regra geral, apenas informação residual.
2) A consistência da mediação cultural está dependente da definição de uma
estratégia que congregue, pelo menos, todos os espaços e equipamentos
culturais. É ao município que cabe a maior responsabilidade na definição e
implementação de programas e projetos de mediação cultural, mas as equipas
reduzidas dos espaços e equipamentos culturais, regra geral com poucas
qualificações especializadas na área, limitam de forma substantiva o trabalho
municipal neste âmbito.
3) A agenda cultural em formato digital e impresso é um instrumento importante
de mediação cultural, mas as falhas no planeamento editorial, coordenação e
complementaridade de conteúdos noutros instrumentos e plataformas,
condicionam os seus impactos. A este problema acresce a falta de espaço na
comunicação cultural institucional de Braga para as atividades e eventos
culturais que não são promovidas pelo município, o que não favorece a
mediação cultural enquanto estratégia coletiva.
4) Observa-se um deficit de contemporaneidade nos programas de mediação
cultural. A educação e a mediação culturais devem ir além do trabalho
desenvolvido no âmbito dos tradicionais serviços educativos. As experiências
culturais e de cocriação devem ser privilegiadas como estratégia para potenciar
a mediação em detrimento de programas fechados e conservadores.
5) Os públicos escolares são alvos privilegiados da mediação cultural municipal,
contudo o envolvimento e aproximação efetiva e continuada das comunidades
às atividades, eventos e equipamentos culturais é fundamental para impactos
positivos da mediação cultural no futuro. As redes de cooperação cultural,
enquanto estruturas de qualificação e diversificação da mediação cultural,
podem ser favorecidas pela cumplicidade entre alguns dos agentes do território,
nomeadamente os que trabalham nos vários equipamentos municipais.
6) A programação cultural dos diferentes espaços e equipamentos culturais deve
incluir, desde a sua génese, a mediação cultural como uma dimensão de
trabalho obrigatória. Esta deve ser uma aposta transversal, sendo que, por
exemplo,

o

desenvolvimento

de

projetos

pedagógicos/educativos

de

aproximação aos conteúdos históricos e ao património cultural não deve ser
descurado.
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7) A utilização de plataformas e redes digitais como instrumentos de mediação
cultural é uma realidade incontornável na contemporaneidade, contudo é
fundamental a promoção de uma utilização adequada, articulada e qualificada.
Públicos da cultura de Braga
1) De forma global é nítida a dificuldade de muitos dos atores culturais do território
em aferir os públicos da cultura de Braga como um todo, mas também das suas
atividades, eventos, equipamentos e espaços culturais.
2) Criar e fomentar públicos para a cultura implica um trabalho direto e continuado
com as comunidades, em várias frentes e com todo o tipo de atividades e
eventos. Os serviços educativos e a implementação de projetos na área da
educação cultural permitem uma aproximação mais consistente dos munícipes
à cultura.
3) Há a perceção de que os públicos das diferentes faixas etárias normalmente não
se cruzam nas diferentes tipologias de eventos ou espaços culturais, mas
quando se cruzam é, regra geral, por iniciativa do público sénior, que
aparentemente está mais predisposto a novas experiências culturais.
4) Há a perceção de que apenas uma franja da população residente frequenta as
atividades culturais, sendo que, regra geral, os que frequentam se podem
caraterizar por ser cosmopolitas, adultos, com formação superior e que não se
restringem aos residentes em Braga, incluindo públicos de outros territórios. De
destacar ainda a perda de públicos jovens e jovens adultos, nomeadamente para
oferta cultural noutros territórios, que aparentemente é uma realidade e, por
isso, importa acompanhar para compreender e para se conseguir inverter a
tendência.
5) Para aumentar os públicos da cultura são necessários mais equipamentos e,
consequentemente, mais criação artística diversificada. Contudo, a debilidade e
mesmo escassez do tecido artístico e cultural de Braga impacta direta e
negativamente nos processos de criação de novos públicos. Assim, a
corresponsabilização de todos, o envolvimento participativo nas atividades
culturais e o cruzamento de programação cultural de vários espaços e
equipamentos, podem contribuir de forma substantiva para incrementar a
frequência cultural no território.
6) A acessibilidade dos espaços culturais, nas mais variadas cambiantes, concorre
para incrementar a frequência continuada desses espaços. Assim, as
comunidades estrangeiras residentes em Braga não devem ser esquecidas
enquanto públicos da cultura. A oferta cultural de Braga destinada a alguns
segmentos de públicos, como bebés, famílias e seniores, não responde,
aparentemente, às necessidades e, por isso, deve ser incrementada.
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7) Existem alguns nichos de públicos em Braga que, em certa medida, podem ser
considerados elitistas ou consumidores fiéis de determinados domínios ou
espaços culturais.
Grau de satisfação dos públicos da cultura
1) É

reconhecida

a

dificuldade

generalizada

em

aferir

objetiva

e

fundamentadamente o grau de satisfação dos públicos dos muitos eventos
culturais promovidos em Braga. Não há, por exemplo, qualquer tipo de perceção
sobre o grau de satisfação dos munícipes que não frequentam as atividades,
equipamentos, espaços e eventos culturais.
2) Aparentemente há um processo de avaliação permanente nos espaços e
equipamentos culturais, sem se perceber com clareza os seus impactos efetivos
nas diferentes dimensões da dinâmica cultural municipal. Os questionários e a
observação participante realizada pelos espaços e equipamentos culturais
revelam um grau de satisfação elevado dos diferentes públicos com a variedade
de atividades culturais promovidas. Contudo, os dados existentes são pouco
sólidos devido à ausência de validação científica nos instrumentos adotados.
3) Os problemas relacionados com a falta de educação cultural concorrem para
que a generalidade da população não esteja completamente preparada para o
consumo cultural crítico. Contudo, há a perceção de que os públicos da cultura
de Braga, regra geral, estão atentos à realidade cultural, caraterizando-se por
serem tribais e entrincheirados em domínios culturais muito específicos. O
conservadorismo, a falta de iniciativa e o facto de estar acomodado, são
apresentadas como caraterísticas para justificar a satisfação dos públicos da
cultura face à oferta cultural.
4) Observa-se um distanciamento flagrante dos públicos universitários da oferta
cultural, não sendo possível aferir se esse facto está de alguma forma
relacionado com o grau de satisfação.
5) Aparentemente

a

programação

cultural

incorpora

algumas

sugestões

provenientes dos públicos, contudo não é nítida a forma como tal se sucede.
Não obstante, há a perceção de que os públicos desejam uma programação
mais eclética e articulada, o que pode estar a concorrer, por exemplo, para que
os jovens procurem oferta cultural fora do concelho.
6) A estratégia de comunicação cultural encerra problemas graves, devendo ser
reformulada urgentemente para cumprir plenamente a sua função de chegar
aos diferentes públicos. Importa apostar em novos e inovadores canais para
alcançar de forma diversa a complexidade dos públicos da cultura na
contemporaneidade.
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7) A disponibilidade dos públicos para pagar os consumos culturais também deve
ser um fator a ter em conta nas dinâmicas culturais municipais e que pode
influenciar o afastamento e o grau de satisfação dos públicos.

Mesmo a terminar o relatório do estudo “Públicos da Cultura de Braga: 2º semestre de 2020”,
relembramos que o objetivo macro do projeto visou conhecer os públicos da cultura de Braga
num período particularmente importante para o concelho: em primeiro lugar porque os impactos
da Covid-19 vão fazer-se sentir nas formas de relação dos públicos com a cultura muito para
além da pandemia; em segundo lugar porque é impossível conceber o programa de Braga’27
sem conhecer os públicos da cultura do território; e em terceiro lugar porque para se aferir o
cumprimento de alguns dos objetivos da ECBraga2020-2030 é necessário saber qual o ponto de
partida relativamente aos consumos e práticas culturais dos bracarenses.
Assim, esperamos que este seja o início de um processo regular e sustentado de análise dos
públicos da cultura de Braga, contribuindo para a consequência da ECBraga2020-2030.
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Anexo #1 :: Tabela síntese das fatoriais dos questionários

Espaços culturais de Braga

Código da
Fatorial
ECBRA1

ECBRA2

ECBRA3
ECBRA4

Eventos culturais de Braga

EvCBRA1

EvCBRA2

EvCBRA3

EvCBRA4
EvCBRA5

Motivações

Motiv1

Motiv2

Motiv3

Fontes de informação

Info1

Info2
Info3

Variáveis incluídas
Museu Nogueira da Silva
Museu da Imagem
Casa dos Crivos
Museu dos Biscainhos
Centésima Página
Palácio do Raio – Centro Interpretativo das Memórias da
Misericórdia de Braga
Museu Pio XII
Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
Mosteiro de S. Martinho de Tibães
Torre de Menagem – Núcleo Interpretativo da História de Braga
Biblioteca Pública de Braga
Zet Gallery
Mercado Cultural do Carandá
Theatro Circo
Galeria Duarte Sequeira
gnration
Museu da Sé de Braga
Forum Arte Braga
Altice Forum Braga
São João de Braga
Braga Romana
Noite Branca de Braga
Semana Santa de Braga
Feira do Livro de Braga
Braga Barroca
Braga Music Week
Festival para Gente Sentada
Festival Rodellus
Semibreve
Festival de Guitarra de Braga
Festival Braga Capital do Cavaquinho
Festival de Órgão de Braga
Festival de Outono
Festival Internacional de Fotografia – Encontros da Imagem
Braga em Risco – Encontro de Ilustração
Mimarte
B de Dança
Braga Internacional Vide
Dance Festival
Festival Vaudeville Rendez Vous
Interesse pessoal
Temática das atividades
Equipa artística envolvida nas atividades
Edifício onde decorrem as atividades
Leitura de crítica especializada
Ser detentor do Cartão Quadrilátero
Consulta da divulgação das atividades
Confinamento provocado pela Covid-19
Visita organizada (por exemplo: escolar, profissional, turística)
Acompanhar familiares/amigos/conhecidos
Convite
Recomendação de familiares/amigos/conhecidos
Cadernos de programação dos equipamentos/eventos culturais
Flyers de programação
Cartazes/Mupis/Outdoors
Agenda Cultural de Braga
Convites
Televisão
Rádio
Imprensa (Jornais/Revistas em versão digital ou impressa)
Redes sociais dos equipamentos/eventos culturais
Internet
Sítio na Internet dos equipamentos/eventos culturais
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Info4
Espaços culturais da região

ECR1

ECR2

ECR3

ECR4

Eventos culturais da região

EvCR1

EvCR2
EvCR3

EvCR4
EvCR5
Práticas artísticas amadoras

PAA1

PAA2

Sítio na Internet do município
Redes sociais do município
Familiares/amigos/conhecidos
Fundação de Serralves (Porto)
Casa da Música (Porto)
Teatro Municipal do Porto - Rivoli e Campo Alegre (Porto)
Teatro Nacional São João e Teatro Carlos Alberto (Porto)
Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão
Centro Cultural Vila Flor (Guimarães)
Teatro Diogo Bernardes (Ponte de Lima)
Theatro Club (Póvoa do Lanhoso)
Theatro Gil Vicente (Barcelos)
Teatro Municipal Sá de Miranda (Viana do Castelo)
Teatro Municipal de Vila Real)
Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso (Amarante)
Museu de Lamego
Museu Nacional Soares dos Reis (Porto)
Solar Galeria de Arte Cinemática (Vila do Conde)
Plataforma das Artes e Criatividade - Centro Internacional das Artes
José de Guimarães (Guimarães)
Museu do Santuário de Nossa Senhora da Abadia (Amares)
Museu do Linho (Vila Verde)
Museu Marítimo de Esposende)
Museu de Olaria (Barcelos)
Literatura em Viagem-Festival de Literatura Matosinhos
Vinte Sete Festival Internacional de Teatro
Imaginarius Festival Internacional de Teatro de Rua Sta Maria da
Feira
Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica
Fórum do Futuro
Festival de Guitarra Portuguesa de Amarante
DDD Festival Dias da Dança
Festival Correntes d'Escrita
Bienal Internacional de Arte de Cerveira
Escritaria Festival Literário de Penafiel
Festival Vodafone Paredes de Coura
Serralves em Festa
Feira Medieval de Santa Maria da Feira
Fantasporto
Curtas Vila do Conde Festival Internacional de Cinema
Guimarães Noc Noc
GUIdance
Guimarães Jazz
Festa das Cruzes
Romaria de Nossa Senhora da Agonia
Dança
Literatura
Música
Teatro
Artes Visuais
Audiovisual e Multimédia
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Anexo #2 :: Tabelas síntese do coeficiente de Pearson entrevistas
Nó A
Trabalho
Pessoas
Trabalho
Estrutura
Pessoas
Trabalho
Dinâmicas
Pessoas
Trabalho
Estrutura
Entidade
Culturais
Dinâmicas
Dinâmicas
Entidade
Pessoas
Trabalho
Entidade
Culturais
Estrutura
Pessoas
Trabalho
Público
Estrutura
Braga
Entidade
Dinâmicas
Comunicação
Comunicação
Culturais
Pessoas
Trabalho
Estrutura
Estrutura
Entidade
Pessoas
Trabalho
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Trabalho
Público
Programas
Público
Programas
Programas
Mediação
Público
Público
Programas
Público
Público
Trabalho
Eventos
Público
Público
Eventos
Eventos
Mediação
Mediação
Mediação
Eventos

Nó B
Pessoas
Estrutura
Estrutura
Atividades
Entidade
Entidade
Culturais
Atividades
Atividades
Entidade
Atividades
Braga
Braga
Atividades
Dinâmicas
Dinâmicas
Dinâmicas
Culturais
Atividades
Dinâmicas
Culturais
Culturais
Eventos
Culturais
Atividades
Braga
Comunicação
Braga
Atividades
Comunicação
Braga
Braga
Braga
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Mediação
Estrutura
Dinâmicas
Atividades
Pessoas
Programas
Culturais
Braga
Entidade
Entidade
Culturais
Comunicação
Atividades
Dinâmicas
Comunicação
Comunicação
Pessoas
Público
Comunicação
Braga
Estrutura
Braga
Culturais
Dinâmicas
Braga
Culturais
Entidade

Coeficiente de correlação de Pearson
1
0,9968
0,9968
0,9959
0,9957
0,9957
0,9944
0,9931
0,9931
0,9925
0,9919
0,9913
0,9838
0,9829
0,9775
0,9761
0,9761
0,9758
0,9757
0,9736
0,9663
0,9663
0,966
0,9641
0,9599
0,9596
0,9573
0,955
0,9535
0,9522
0,9487
0,9487
0,9468
0,9418
0,9394
0,9363
0,9363
0,9216
0,9143
0,9085
0,9084
0,9043
0,9043
0,9022
0,9009
0,8971
0,8954
0,8942
0,8927
0,8918
0,8883
0,8816
0,8771
0,8749
0,8749
0,873
0,8718
0,8699
0,8664
0,8658
0,8614
0,8576
0,8511
0,8508
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Eventos
Eventos
Mediação
Mediação
Pessoas
Trabalho
Mediação
Pessoas
Trabalho
Eventos
Público
Público
Programas
Mediação

Dinâmicas
Atividades
Atividades
Estrutura
Mediação
Mediação
Entidade
Eventos
Eventos
Estrutura
Programas
Mediação
Eventos
Eventos

0,8459
0,8449
0,8353
0,835
0,8349
0,8349
0,8309
0,8224
0,8224
0,8174
0,6517
0,6351
0,6132
0,6017
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Nó A
gnration
Comunicação
Estruturas
Estruturas
Comunicação
gnration
Informação
Informação
Estruturas
Cidade
Estruturas
Estratégia
Cidade
Informação
Cidade
gnration
Estruturas
gnration
Comunicação
Braga
Braga
Cidade
gnration
Associações
Informação
Público
Associações
Estratégia
Informação
Associações
Estratégia
Estratégia
Associações
Informação
Estruturas
Estratégia
Associações
Informação
Associações
Informação
Estratégia
Associações
Associações
Estratégia
Associações
Dinâmicas
Dinâmicas
Dinâmicas

Nó B
Comunicação
Cultura
Comunicação
gnration
Público
Cultura
Estruturas
gnration
Cultura
Comunicação
Cidade
Cultura
Cultura
Comunicação
Público
Público
Público
Cidade
Braga
Cultura
Público
Braga
Braga
Estratégia
Cultura
Cultura
Cidade
Comunicação
Público
Cultura
gnration
Estruturas
Comunicação
Cidade
Braga
Cidade
Estruturas
Braga
gnration
Estratégia
Braga
Público
Braga
Público
Informação
Braga
Estratégia
Cultura

Coeficiente de correlação de Pearson
0,9859
0,97
0,9693
0,964
0,9633
0,9621
0,9617
0,9592
0,9535
0,9493
0,9486
0,9484
0,9473
0,945
0,9377
0,9366
0,9363
0,9334
0,9318
0,9297
0,9258
0,923
0,9167
0,9147
0,9142
0,9096
0,9088
0,9041
0,9035
0,8932
0,8877
0,883
0,8777
0,8755
0,8713
0,8567
0,8409
0,8376
0,8367
0,8332
0,8243
0,818
0,8111
0,7908
0,7396
0,7274
0,6573
0,6402
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Dinâmicas
Dinâmicas
Associações
Dinâmicas
Dinâmicas
Dinâmicas
Dinâmicas

Cidade
Comunicação
Dinâmicas
Estruturas
Público
gnration
Informação

0,5894
0,5659
0,5532
0,547
0,5466
0,5372
0,4731

Tabela 3: Síntese do Coeficiente de Pearson do E-BRA02

Nó A
Braga
Pessoas
Pessoas
Comunicação
Braga
Comunicação
Comunicação
Público
Braga
Município
Comunicação
Covid
Theatro Circo
Culturais
Theatro Circo
Theatro Circo
Theatro Circo
Culturais
Covid
Comunicação
Theatro Circo
Culturais
Theatro Circo
Culturais
Theatro Circo
Dinâmicas
Município
Dinâmicas
Covid
Theatro Circo
Dinâmicas
Eventos
Dinâmicas
Município
Município
Município
Covid
Eventos
Eventos
Município
Comunicação
Dinâmicas
Município
Eventos
Eventos
Covid
Covid
Covid
Covid
Eventos
Covid
Mediação
Mediação
Mediação
Mediação

Nó B
Público
Público
Iniciativas
Iniciativas
Pessoas
Público
Pessoas
Iniciativas
Iniciativas
Dinâmicas
Braga
Dinâmicas
Iniciativas
Braga
Comunicação
Culturais
Pessoas
Público
Município
Culturais
Público
Iniciativas
Braga
Pessoas
Município
Braga
Pessoas
Culturais
Theatro Circo
Dinâmicas
Pessoas
Público
Público
Público
Braga
Iniciativas
Culturais
Comunicação
Braga
Comunicação
Dinâmicas
Iniciativas
Culturais
Iniciativas
Pessoas
Iniciativas
Braga
Comunicação
Pessoas
Culturais
Público
Pessoas
Município
Público
Braga

Coeficiente de correlação de Pearson
0,9913
0,9913
0,9908
0,988
0,9849
0,9824
0,9824
0,9818
0,9745
0,9724
0,9715
0,9623
0,9584
0,9549
0,9529
0,9523
0,9472
0,9453
0,942
0,9416
0,9354
0,9301
0,9285
0,9241
0,9202
0,9112
0,9107
0,9093
0,9066
0,9065
0,9002
0,899
0,8919
0,8914
0,8903
0,8887
0,8883
0,8863
0,886
0,8836
0,878
0,8767
0,8706
0,87
0,8664
0,8502
0,848
0,8448
0,8427
0,8306
0,83
0,7732
0,7727
0,7685
0,7673
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Theatro Circo
Mediação
Mediação
Mediação
Mediação
Theatro Circo
Eventos
Mediação
Eventos
Covid
Covid

Eventos
Dinâmicas
Comunicação
Iniciativas
Culturais
Mediação
Dinâmicas
Eventos
Município
Mediação
Eventos

0,7669
0,7402
0,7325
0,7001
0,6542
0,6498
0,6348
0,634
0,6172
0,5822
0,5539

Tabela 4: Síntese do Coeficiente de Pearson do E-BRA03

Nó A
Capital
Câmara
Cultura
Europeia
Capital
Europeia
Capital
Europeia
Capital
Dimensão
Dimensão
Municipal
Municipal
Capital
Património
Património
Municipal
Municipal
Setores
Setores
Cidade
Universidade
Câmara
Património
Setores
Setores
Municipal
Câmara
Património
Património
Setores
Cidade
Setores
Cidade
Cidade
Setores
Património
Cidade
Dimensão
Câmara
Património
Cidade
Público
Património
Dimensão
Público
Municipal
Património
Europeia
Capital
Câmara

Nó B
Europeia
Universidade
Braga
Dimensão
Dimensão
Cultura
Cultura
Braga
Braga
Cultura
Braga
Dimensão
Europeia
Municipal
Universidade
Câmara
Cultura
Braga
Cidade
Dimensão
Municipal
Público
Público
Dimensão
Europeia
Capital
Universidade
Municipal
Europeia
Capital
Cultura
Dimensão
Braga
Europeia
Capital
Municipal
Público
Cultura
Universidade
Dimensão
Municipal
Braga
Cultura
Cultura
Público
Braga
Público
Braga
Universidade
Universidade
Europeia

Coeficiente de correlação de Pearson
1
1
0,9986
0,9928
0,9928
0,9924
0,9924
0,9909
0,9909
0,9905
0,9886
0,9886
0,9874
0,9874
0,9838
0,9838
0,9809
0,9791
0,9773
0,9765
0,9754
0,9743
0,9743
0,9743
0,9712
0,9712
0,9708
0,9708
0,9693
0,9693
0,9677
0,9665
0,9665
0,9634
0,9634
0,9633
0,9624
0,9615
0,9612
0,9612
0,9607
0,9605
0,9605
0,9602
0,9582
0,9576
0,9569
0,9569
0,9563
0,9563
0,9563
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Câmara
Universidade
Câmara
Europeia
Capital
Universidade
Câmara
Setores
Setores
Cidade
Câmara
Setores
Setores
Cidade
Património
Património
Europeia
Capital
Covid
Covid
Dimensão
Covid
Câmara
Municipal
Covid
Setores
Cidade

Capital
Cultura
Cultura
Público
Público
Braga
Braga
Património
Público
Universidade
Cidade
Universidade
Câmara
Público
Cidade
Covid
Covid
Covid
Cultura
Braga
Covid
Universidade
Covid
Covid
Público
Covid
Covid

0,9563
0,9492
0,9492
0,9461
0,9461
0,9457
0,9457
0,9419
0,9369
0,9246
0,9246
0,9218
0,9218
0,9211
0,9178
0,8772
0,8756
0,8756
0,8597
0,8592
0,8527
0,83
0,83
0,8215
0,8119
0,7817
0,72

Tabela 5: Síntese do Coeficiente de Pearson do E-BRA04

Nó A
Cidade
Cultura
Cidade
Espaços
Espaços
Espaços
Pessoas
Espaços
Cultura
Espaços
Cidade
Theatro Circo
Cidade
Pessoas
Europeia
Cultura
Capital
Europeia
Espaços
Capital
Europeia
Europeia
Europeia
Público
Público
Comunicação
Capital
Público
Redes
Comunicação
Redes
Capital
Redes
Covid
Capital

Nó B
Pessoas
Braga
Cultura
Theatro Circo
Cidade
Pessoas
Theatro Circo
Braga
Pessoas
Cultura
Braga
Braga
Theatro Circo
Braga
Braga
Theatro Circo
Europeia
Cultura
Europeia
Cultura
Cidade
Theatro Circo
Pessoas
Theatro Circo
Espaços
Theatro Circo
Braga
Braga
Espaços
Pessoas
Theatro Circo
Cidade
Público
Dinâmicas
Pessoas

Coeficiente de correlação de Pearson
0,9907
0,9859
0,9843
0,9838
0,9834
0,9815
0,9806
0,9777
0,9743
0,969
0,9689
0,9669
0,9664
0,9643
0,9573
0,9534
0,9521
0,9486
0,9317
0,9286
0,9177
0,9146
0,9129
0,9126
0,9085
0,9016
0,8993
0,8974
0,8871
0,8855
0,8832
0,8806
0,872
0,8666
0,8655
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Público
Comunicação
Comunicação
Público
Espaços
Comunicação
Redes
Público
Comunicação
Capital
Comunicação
Redes
Capital
Europeia
Público
Redes
Dinâmicas
Dinâmicas
Comunicação
Redes
Dinâmicas
Redes
Dinâmicas
Comunicação
Covid
Dinâmicas
Espaços
Comunicação
Público
Comunicação
Covid
Público
Covid
Covid
Covid
Covid
Covid
Redes
Redes
Covid
Covid
Covid
Covid

Pessoas
Espaços
Braga
Cidade
Capital
Cidade
Braga
Cultura
Redes
Dinâmicas
Cultura
Pessoas
Theatro Circo
Dinâmicas
Europeia
Cidade
Cultura
Braga
Público
Cultura
Pessoas
Europeia
Theatro Circo
Europeia
Comunicação
Cidade
Dinâmicas
Dinâmicas
Capital
Capital
Theatro Circo
Dinâmicas
Pessoas
Europeia
Braga
Cultura
Capital
Capital
Dinâmicas
Espaços
Cidade
Público
Redes

0,8567
0,8534
0,8491
0,8472
0,8467
0,8446
0,8386
0,8378
0,8377
0,8316
0,827
0,8253
0,8201
0,8181
0,8168
0,8119
0,7975
0,7963
0,7916
0,7895
0,7613
0,7568
0,7422
0,7364
0,7266
0,7186
0,7173
0,7171
0,6569
0,6553
0,6499
0,6367
0,6238
0,6183
0,6177
0,6059
0,603
0,5781
0,5622
0,5561
0,5446
0,5363
0,481

Tabela 6: Síntese do Coeficiente de Pearson do E-BRA05

Nó A
Covid
Público
Covid
Dinâmicas
Comunicação
Projeto
Comunicação
Mediação
Cultural
Projeto
Projeto
Atividades
Atividades
Projeto
Atividades
Mediação
Mediação
Público
Mediação

Nó B
Dinâmicas
Pessoas
Estratégia
Estratégia
Público
Atividades
Pessoas
Atividades
Braga
Mediação
Pessoas
Pessoas
Público
Público
Comunicação
Pessoas
Público
Cultural
Comunicação

Coeficiente de correlação de Pearson
0,9948
0,9915
0,9673
0,9642
0,9524
0,9463
0,9374
0,9367
0,9343
0,9302
0,9274
0,9215
0,9213
0,916
0,9127
0,8917
0,8888
0,8829
0,8598
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Cultural
Comunicação
Mediação
Projeto
Público
Comunicação
Projeto
Covid
Mediação
Dinâmicas
Estratégia
Covid
Pessoas
Covid
Dinâmicas
Estratégia
Dinâmicas
Estratégia
Atividades
Atividades
Projeto
Estratégia
Estratégia
Dinâmicas
Covid
Dinâmicas
Covid
Estratégia
Estratégia
Covid
Covid
Dinâmicas
Dinâmicas
Estratégia
Covid
Dinâmicas

Pessoas
Cultural
Braga
Comunicação
Braga
Braga
Cultural
Mediação
Cultural
Mediação
Mediação
Atividades
Braga
Projeto
Atividades
Projeto
Projeto
Atividades
Cultural
Braga
Braga
Braga
Cultural
Braga
Braga
Cultural
Cultural
Pessoas
Público
Pessoas
Público
Pessoas
Público
Comunicação
Comunicação
Comunicação

0,8566
0,8557
0,8555
0,8401
0,8375
0,8303
0,8291
0,8269
0,8211
0,8172
0,8146
0,8122
0,8089
0,8063
0,7994
0,7955
0,7926
0,7906
0,7768
0,7651
0,7546
0,7497
0,7039
0,6969
0,6858
0,6439
0,6436
0,6371
0,6331
0,6255
0,6217
0,6141
0,6117
0,6043
0,5978
0,5907

Tabela 7: Síntese do Coeficiente de Pearson do E-BRA06

Nó A
Proximidade
Espaços
Espaços
Cultural
Proximidade
Pessoas
Espaços
Pessoas
Pessoas
Públicos
Proximidade
Pessoas
Pessoas
Públicos
Espaços
Espaços
Estratégia
Covid
Covid
Braga
Covid
Braga
Espaços
Estratégia
Atividades
Atividades

Nó B
Público
Proximidade
Público
Público
Cultural
Proximidade
Cultural
Público
Cultural
Público
Públicos
Públicos
Espaços
Cultural
Públicos
Covid
Covid
Proximidade
Cultural
Cultural
Público
Público
Braga
Equipamentos
Cultural
Público

Coeficiente de correlação de Pearson
0,998
0,9956
0,9931
0,9921
0,9873
0,9826
0,9816
0,9813
0,9794
0,9792
0,9761
0,9755
0,9747
0,969
0,9681
0,9668
0,9644
0,9619
0,9618
0,9596
0,9594
0,9583
0,9577
0,9575
0,955
0,9538
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Proximidade
Espaços
Atividades
Equipamentos
Equipamentos
Pessoas
Comunicação
Pessoas
Covid
Equipamentos
Equipamentos
Espaços
Atividades
Pessoas
Covid
Atividades
Braga
Pessoas
Comunicação
Pessoas
Covid
Espaços
Estratégia
Equipamentos
Estratégia
Comunicação
Estratégia
Equipamentos
Comunicação
Estratégia
Mediação
Comunicação
Covid
Espaços
Estratégia
Comunicação
Comunicação
Pessoas
Espaços
Mediação
Proximidade
Mediação
Estratégia
Atividades
Covid
Pessoas
Mediação
Comunicação
Estratégia
Estratégia
Atividades
Comunicação

Braga
Equipamentos
Proximidade
Público
Proximidade
Covid
Atividades
Equipamentos
Equipamentos
Públicos
Cultural
Atividades
Públicos
Estratégia
Braga
Braga
Públicos
Atividades
Cultural
Braga
Públicos
Estratégia
Proximidade
Braga
Cultural
Público
Público
Mediação
Proximidade
Públicos
Braga
Braga
Atividades
Comunicação
Braga
Covid
Públicos
Comunicação
Mediação
Público
Mediação
Cultural
Mediação
Equipamentos
Mediação
Mediação
Públicos
Equipamentos
Atividades
Comunicação
Mediação
Mediação

0,9519
0,9516
0,9473
0,9466
0,946
0,9455
0,9451
0,9448
0,9445
0,9431
0,9381
0,934
0,9306
0,93
0,928
0,9265
0,9259
0,9228
0,922
0,9199
0,9174
0,9171
0,911
0,9109
0,91
0,9083
0,9073
0,906
0,8955
0,8882
0,887
0,8851
0,8795
0,8723
0,8661
0,8629
0,8599
0,8496
0,8407
0,8335
0,8321
0,8284
0,8277
0,8178
0,8159
0,8124
0,8098
0,7818
0,7717
0,7394
0,7023
0,697

Tabela 8: Síntese do Coeficiente de Pearson do E-BRA07

Nó A
Comunidades
gnration
Cidade
Programas
Comunidades
Cidade
Estruturas
gnration
Pessoas
Pessoas

Nó B
Município
Público
Estruturas
Município
Programas
Pessoas
Pessoas
Braga
Público
gnration

Coeficiente de correlação de Pearson
1
0,995
0,9875
0,9855
0,9855
0,9808
0,9758
0,972
0,9667
0,966
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Pessoas
Braga
Cidade
Cidade
Culturais
Cidade
Programas
Estruturas
gnration
Estruturas
Culturais
Município
Comunidades
Estruturas
Estruturas
Cidade
Comunicação
Cidade
Programas
Município
Comunidades
Estruturas
Pessoas
Município
Comunidades
Dinâmicas
Programas
Programas
Pessoas
Artistas
Comunicação
Município
Comunidades
Programas
Dinâmicas
Comunidades
Artistas
Comunicação
Programas
Município
Comunidades
Estruturas
Comunicação
Programas
Cidade
Dinâmicas
Artistas
Programas
Programas
Dinâmicas
Mediação
Programas
Artistas
Artistas
Dinâmicas
Município
Comunidades
Artistas
Artistas
Município
Comunidades
Cidade
Pessoas
Dinâmicas
Dinâmicas
Dinâmicas
Município
Comunidades

Braga
Público
Braga
Público
Braga
gnration
Estruturas
Braga
Culturais
gnration
Público
Estruturas
Estruturas
Culturais
Público
Culturais
Braga
Comunicação
Cidade
Cidade
Cidade
Comunicação
Culturais
Pessoas
Pessoas
Culturais
Pessoas
Braga
Comunicação
Pessoas
gnration
Braga
Braga
Culturais
Município
Dinâmicas
Mediação
Público
Dinâmicas
Culturais
Culturais
Mediação
Culturais
gnration
Artistas
Estruturas
Braga
Mediação
Comunicação
Braga
Comunicação
Público
Comunicação
Estruturas
Cidade
gnration
gnration
Público
gnration
Público
Público
Mediação
Mediação
Pessoas
Público
gnration
Comunicação
Comunicação

0,9658
0,9643
0,9575
0,9565
0,9554
0,9551
0,9514
0,9492
0,9451
0,9433
0,9378
0,9369
0,9369
0,9344
0,933
0,9304
0,9282
0,9242
0,9235
0,9228
0,9228
0,9129
0,9126
0,912
0,912
0,9115
0,9107
0,9025
0,9013
0,8956
0,8907
0,8846
0,8846
0,8836
0,882
0,882
0,8814
0,8764
0,8716
0,8613
0,8613
0,8609
0,8566
0,8537
0,8472
0,8424
0,842
0,8408
0,8407
0,8407
0,8392
0,8358
0,8345
0,8345
0,8335
0,8329
0,8329
0,832
0,8295
0,8293
0,8293
0,8279
0,8195
0,8176
0,8146
0,8143
0,8041
0,8041
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Município
Comunidades
Mediação
Programas
Município
Comunidades
Mediação
Mediação
Artistas
Mediação
Dinâmicas
Dinâmicas
Dinâmicas

Mediação
Mediação
Braga
Artistas
Artistas
Artistas
gnration
Público
Culturais
Culturais
Comunicação
Artistas
Mediação

0,7981
0,7981
0,7748
0,7726
0,767
0,767
0,7428
0,7151
0,6974
0,6862
0,651
0,5689
0,5655

Tabela 9: Síntese do Coeficiente de Pearson do E-BRA08

Nó A

Nó B

Pessoas
Cultural
Trabalho
Cultural
Pessoas
Pessoas
Trabalho
Cidade
Público
Pessoas
Município
Eventos
Cultural
Eventos
Cultural
Eventos
Pessoas
Trabalho
Cidade
Eventos
Eventos
Eventos
Programas
Programas
Eventos
Estratégia
Município
Programas
Município
Município
Pessoas
Programas
Eventos
Município
Programas
Cultural
Município
Programas
Estratégia
Estratégia
Pessoas
Estratégia
Programas
Programas
Programas
Programas
Eventos
Mediação
Programas

Público
Cidade
Cidade
Trabalho
Trabalho
Cidade
Público
Público
Braga
Braga
Estratégia
Braga
Braga
Público
Público
Trabalho
Cultural
Braga
Braga
Cultural
Cidade
Pessoas
Público
Pessoas
Município
Braga
Cidade
Cidade
Público
Braga
Município
Trabalho
Estratégia
Trabalho
Cultural
Estratégia
Cultural
Braga
Cidade
Trabalho
Estratégia
Público
Eventos
Comunicação
Mediação
Município
Comunicação
Cidade
Estratégia

Coeficiente de correlação de Pearson

0,9977
0,996
0,993
0,9888
0,9886
0,9872
0,9872
0,9864
0,9863
0,9858
0,9855
0,984
0,9822
0,9818
0,9817
0,9815
0,9802
0,9794
0,9778
0,9773
0,977
0,9762
0,9721
0,9709
0,9665
0,959
0,9583
0,958
0,9579
0,9571
0,957
0,9561
0,9555
0,9539
0,9528
0,9526
0,9524
0,9509
0,9505
0,9491
0,9475
0,9428
0,9288
0,8757
0,8739
0,8711
0,8651
0,8573
0,8541
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Cultural
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Comunicação
Mediação
Comunicação
Mediação
Pessoas
Comunicação
Mediação
Eventos
Comunicação
Município
Estratégia
Comunicação
Comunicação
Dinâmicas
Dinâmicas
Dinâmicas
Dinâmicas
Eventos
Comunicação
Dinâmicas
Dinâmicas
Dinâmicas
Dinâmicas
Programas
Dinâmicas

Mediação
Cultural
Público
Braga
Cidade
Trabalho
Trabalho
Público
Mediação
Pessoas
Braga
Mediação
Município
Mediação
Mediação
Mediação
Estratégia
Braga
Cultural
Município
Estratégia
Dinâmicas
Dinâmicas
Cidade
Público
Trabalho
Pessoas
Dinâmicas
Mediação
Tabela 10: Síntese do Coeficiente de Pearson do E-BRA10

0,8519
0,8491
0,8456
0,8385
0,8379
0,833
0,8326
0,8214
0,8212
0,8209
0,7761
0,7504
0,7381
0,7335
0,7174
0,7106
0,7021
0,6652
0,6626
0,6525
0,6412
0,641
0,6349
0,6201
0,6182
0,5999
0,5915
0,5785
0,5147
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Anexo #3 :: Tabelas síntese do coeficiente de Pearson grupos de discussão
Nó A
Cultura
Públicos
Pessoas
Públicos
Programação
Pessoas
Programação
Públicos
Cultura
Europeia
Cidade
Tempo
Tempo
Capital
Programação
Europeia
Tempo
Públicos
Europeia
Território
Públicos
Território
Cidade
Programação
Equipamentos
Cultura
Equipamentos
Tempo
Públicos
Território
Pessoas
Território
Programação
Tempo
Território
Território
Pessoas
Europeia
Território
Equipamentos
Tempo
Públicos
Pessoas
Mediação
Tempo
Tempo
Programação
Públicos
Pessoas
Pessoas
Programação
Públicos
Programação
Território
Mediação
Tempo
Europeia
Território
Território
Equipamentos
Mediação
Mediação
Território
Tempo

Nó B
Braga
Pessoas
Cultura
Cultura
Pessoas
Braga
Cultura
Braga
Cidade
Cultura
Braga
Cultura
Braga
Braga
Braga
Braga
Europeia
Programação
Capital
Programação
Equipamentos
Equipamentos
Capital
Equipamentos
Cultura
Capital
Cidade
Capital
Cidade
Cultura
Equipamentos
Braga
Cidade
Pessoas
Públicos
Pessoas
Cidade
Cidade
Cidade
Braga
Programação
Europeia
Europeia
Equipamentos
Públicos
Cidade
Europeia
Mediação
Capital
Mediação
Mediação
Capital
Capital
Europeia
Cultura
Equipamentos
Equipamentos
Capital
Mediação
Capital
Braga
Cidade
Tempo
Mediação

Coeficiente de correlação de Pearson
0,993235
0,988319
0,98773
0,987394
0,981583
0,979822
0,978754
0,977564
0,977553
0,976813
0,976551
0,97613
0,974228
0,973882
0,973664
0,972526
0,971987
0,971913
0,969647
0,969309
0,968213
0,966793
0,966603
0,966195
0,965734
0,965149
0,96481
0,964466
0,962347
0,960218
0,960102
0,959589
0,95847
0,95825
0,956735
0,956349
0,95582
0,954929
0,951707
0,951515
0,950968
0,950651
0,949759
0,948446
0,947257
0,946407
0,9442
0,94285
0,939479
0,937103
0,934514
0,933901
0,927076
0,926098
0,924957
0,923813
0,921692
0,919369
0,919273
0,917771
0,90867
0,905013
0,903493
0,876197
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Mediação
Mediação

Capital
Europeia

0,841212
0,838844

Tabela 11: Síntese do Coeficiente de Pearson do GD-BRA01

Nó A
Cultura
Pessoas
Público
Gente
Público
Pessoas
Gente
Pessoas
Trabalho
Gente
Pessoas
Trabalho
Público
Trabalho
Trabalho
Trabalho
Cidade
Cultura
Público
Ensino
Música
Ensino
Trabalho
Trabalho
Gente
Público
Gente
Música
Música
Ensino
Pessoas
Público
Pessoas
Música
Público
Trabalho
Música
Pessoas
Trabalho
Música
Gente
Escolas
Público
Pessoas
Público
Trabalho
Trabalho
Escolas
Braga
Braga
Música
Escolas
Cultura
Ensino
Escolas
Gente
Escolas
Cultura
Pessoas
Público

Nó B
Braga
Gente
Braga
Braga
Cultura
Braga
Cultura
Cultura
Gente
Cidade
Cidade
Pessoas
Gente
Música
Braga
Escolas
Braga
Cidade
Pessoas
Braga
Ensino
Cultura
Cultura
Público
Ensino
Ensino
Escolas
Gente
Braga
Cidade
Ensino
Cidade
Escolas
Cultura
Alunos
Ensino
Alunos
Música
Cidade
Cidade
Arte
Braga
Música
Arte
Escolas
Arte
Alunos
Cultura
Arte
Alunos
Escolas
Ensino
Alunos
Alunos
Alunos
Alunos
Cidade
Arte
Alunos
Arte

Coeficiente de correlação de Pearson
0,995799
0,995323
0,990568
0,98755
0,986687
0,985555
0,983452
0,982329
0,981473
0,976063
0,975578
0,975428
0,975017
0,974717
0,973985
0,973513
0,973275
0,971845
0,971639
0,968676
0,968478
0,968224
0,964457
0,964387
0,96416
0,9641
0,963952
0,963461
0,961959
0,9616
0,960015
0,959375
0,959002
0,958948
0,957391
0,956941
0,95411
0,954048
0,953917
0,953632
0,952148
0,952024
0,951756
0,949469
0,948291
0,94733
0,947122
0,94703
0,946173
0,946091
0,945778
0,939162
0,936999
0,936576
0,935843
0,933431
0,933302
0,933196
0,930047
0,929506
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Cidade
Cidade
Música
Escolas
Arte
Ensino

Alunos
Arte
Arte
Arte
Alunos
Arte

0,924899
0,919816
0,917845
0,915906
0,91553
0,898492

Tabela 12: Síntese do Coeficiente de Pearson do GD-BRA02

Nó A
Braga
Culturais
Agentes
Braga
Agentes
Cidade
Agentes
Culturais
Cidade
Municípios
Agentes
Agentes
Agentes
Braga
Candidatura
Eventos
Público
Culturais
Candidatura
Culturais
Municípios
Mediação
Candidatura
Braga
Agentes
Agentes
Eventos
Estratégia
Eventos
Cidade
Braga
Cidade
Braga
Mediação
Cidade
Culturais
Culturais
Agentes
Candidatura
Braga
Braga
Cidade
Agentes
Mediação
Candidatura
Braga
Candidatura
Cidade
Eventos
Estratégia
Candidatura
Agentes
Candidatura
Estratégia
Braga
Covid

Nó B
Culturais
Pessoas
Culturais
Pessoas
Pessoas
Pessoas
Público
Público
Culturais
Público
Municípios
Cidade
Braga
Cidade
Pessoas
Público
Pessoas
Municípios
Cidade
Eventos
Pessoas
Público
Culturais
Público
Eventos
Candidatura
Municípios
Pessoas
Pessoas
Público
Candidatura
Eventos
Eventos
Municípios
Municípios
Mediação
Estratégia
Mediação
Estratégia
Municípios
Estratégia
Estratégia
Estratégia
Pessoas
Público
Mediação
Municípios
Mediação
Mediação
Municípios
Eventos
Covid
Mediação
Público
Covid
Culturais

Coeficiente de correlação de Pearson
0,9899
0,9873
0,9826
0,9824
0,9819
0,9771
0,9768
0,9757
0,9736
0,9733
0,9727
0,9663
0,9645
0,9643
0,9601
0,959
0,9585
0,9576
0,9558
0,9532
0,9521
0,9517
0,9515
0,9493
0,947
0,9444
0,9442
0,9437
0,9436
0,9435
0,9412
0,941
0,9408
0,9382
0,9362
0,9352
0,9349
0,9334
0,9333
0,9321
0,9278
0,927
0,9158
0,9117
0,9115
0,9075
0,9053
0,8909
0,8887
0,8817
0,8775
0,8748
0,873
0,8727
0,8707
0,8666
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Cidade
Estratégia
Estratégia
Covid
Covid
Covid
Covid
Candidatura
Covid
Covid
Covid
Braga
Culturais
Agentes
Dinâmicas
Dinâmicas
Cidade
Candidatura
Dinâmicas
Dinâmicas
Dinâmicas
Dinâmicas

Covid
Eventos
Mediação
Pessoas
Dinâmicas
Público
Estratégia
Covid
Eventos
Municípios
Mediação
Dinâmicas
Dinâmicas
Dinâmicas
Estratégia
Público
Dinâmicas
Dinâmicas
Pessoas
Eventos
Municípios
Mediação
Tabela 13: Síntese do Coeficiente de Pearson do GD-BRA03

0,8664
0,8591
0,857
0,8527
0,8489
0,8341
0,8296
0,8151
0,8119
0,8021
0,7728
0,7587
0,7578
0,7302
0,7157
0,715
0,7139
0,7072
0,7055
0,6949
0,6502
0,6264

Gama, M. (Coord.) (2021). Públicos da Cultura de Braga: 2º semestre de 2020.
Braga: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho.

 www.polobs.pt
 polobs@ics.uminho.pt

