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Caros Associados, Colegas e Amigos,

A APGC agradece a atenção dada à realização do Jantar-Conferência que preparou para o dia 11
de Novembro passado.

Este era mais um passo relevante para a prossecução da missão da Associação e a concretização
de um dos objectivos a que os órgãos sociais eleitos recentemente se propuseram.

Considerando a atenção que a Gestão Cultural hoje merece no contexto da sociedade, a presença
de reconhecidas personalidades, a par da Senhora Ministra da Cultura, era, sem dúvida alguma,
não só um factor de enriquecimento da discussão e reflexão mas também de prestígio para a
própria Associação, constituindo um programa bastante atractivo para os agentes do sector como
pudemos confirmar através dos cerca de cinquenta inscritos até ao momento do cancelamento.

A impossibilidade da presença da Senhora Ministra da Cultura, comunicada a quatro dias do
evento, e ausência de alternativas por parte do Gabinete, levaram-nos no entanto a cancelar a
realização do jantar.

Lamentamos que tenha sido esta a conclusão de um processo que se iniciou ainda em Fevereiro
deste ano, com uma primeira data do Jantar-Conferência e Eleições da Associação apontada para
Junho, e que desde logo contou com o interesse e disponibilidade do Senhor Eng. Luís Braga da
Cruz, mas que, por indisponibilidade de agenda da Senhora Ministra, viria a não se concretizar.

Com a realização das Eleições da Associação, em Junho, entendeu-se procurar outra data, no
último trimestre do ano, para a realização do Jantar-Conferência, o que veio a acontecer em
função das datas disponibilizadas pela Senhora Ministra e confirmadas com o seu Gabinete, a 27
de Setembro.

Estamos certos que todos os participantes aguardavam a possibilidade de sistematizar alguns
tópicos para reflexão e de um debate aberto sobre as grandes questões que afectam o Sector
Cultural e que constituem os desafios com que a Gestão Cultural Profissional tem diariamente de
se confrontar.

Da parte da APGC resta reafirmar o objectivo de promover a Gestão Cultural, procurar contribuir
para a qualificação dos que exercem ou pretendem exercer a profissão (nomeadamente através da
discussão e divulgação do Código de Conduta) e pela criação de um espaço de reflexão e debate
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sobre o sector, conforme o plano de actividades apresentado a eleições no passado dia 18 de
Junho de 2010.

Entretanto, queremos deixar um muito especial agradecimento público aos Senhores Eng. Luís
Braga da Cruz, Presidente da Fundação de Serralves; Dr. Luciano Vilhena Pereira, Presidente do
IVDP - Instituto dos Vinhos dos Douro e Porto; e Prof. Nuno Sousa Pereira, Presidente da EGP
EGP/UPBS - Escola de Gestão do Porto / University of Porto Business School, pela forma
atenciosa e empenhada com que nos apoiaram e distinguiram.

Certos de podermos continuar a contar com a vossa atenção para as nossas iniciativas,
apresentamos os nossos pedidos de desculpa e de compreensão pelos possíveis incómodos
causados.

Saudações Associativas,

Rui Silvestre
(Conselho de Gestão, Presidente)
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