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É nessa linha e ordem de ideia que elaboramos estas

notas, a fi m de revelarmos e preservarmos sempre as 

verdades de alguns fatos importantes do nosso percur-

so (enquanto instituição e entidade, numa determinada

conjuntura), que precisam de ser esclarecidas, sob pena

de fi carem escamoteadas, passíveis de erróneas interpre-

tações relativamente a determinadas situações.

Pensamos que é fundamental e imprescindível avançar

aqui informações sobre algumas situações e fatos da ges-

tão do Ministro da Cultura, Mário Lúcio Sousa, relativamen-

te à SOCA, para que todos possam tirar as suas próprias

ilações e conclusões sobre as suas atitudes e decisões.

Sentimo-nos na obrigação de chamar a atenção para

o caso, pois, pensamos ser importante que estejam a par

desses dados, tendo em conta que temos de velar e de-

fender os interesses dos nossos associados, dos autores

e artistas em geral.

Achamos que é imprescindível um esclarecimento

imediato e total do seu relacionamento com a SOCA e dos

problemas que enfrentamos, para poderem analisar bem

o seu desempenho, enquanto dirigente e servidor públi-

co, e fazerem o vosso próprio juízo de valor sobre o seu

caráter e integridade, a partir de fatos concretos e não

através de afi rmações apenas.

Correndo o risco de pecarmos por demasiado rigor,

achamos por bem, contudo, fazermos um pequeno his-

torial deste processo para que possam apreender e com-

preender bem a questão em causa.

A SOCA, ao inteirar-se da designação do Sr. Ministro

da Cultura para esse cargo, enviou-lhe uma carta, em 25

de Março, de 2011, felicitando-o e manifestando interesse

numa colaboração aberta com o seu Ministério em prol

da cultura.

Na sequência, o Sr. Ministro convidou a direção da

SOCA para um encontro no seu gabinete, onde ele nos

deu duas opções: ou estávamos com ele e aceitávamos

as propostas que nos ia fazer, ou estávamos de fora e à

nossa mercê.

Evidentemente que aceitamos as propostas avança-

das, que iam, de fato, na linha do nosso programa de ação,

porquanto se propunha criar as condições para atingirmos

o objetivo de arrecadação e distribuição dos direitos auto-

rais, através das Finanças, das Alfândegas e da TELECOM,

e da disponibilização de uma Sede condigna, à exceção da

proposta de incluirmos o Sr. José da Silva (Djô da Silva) na

direção, dirigindo o Departamento de Cobrança da SOCA,

o que não aceitamos, por ser incompatível com o seu de-

sempenho como empresário e produtor; também porque

a direção da SOCA fora eleita pelos seus associados e só

poderia entrar alguém com novas eleições, havendo o

fato ainda de a nossa Instituição ter na sua Direção pes-

soas que poderiam desempenhar esse papel.

Numa outra instância, o Sr. Ministro pediu-nos que

apresentássemos projetos culturais para fi nanciamento, 

o que fi zemos, prontamente, enviando, em 08 de Maio 

de 2011, uma proposta ambiciosa, abrangendo programas

de rádio e televisão, para esclarecer e sensibilizar a popu-

lação, os autores e artistas sobre questões autorais, con-

templando uma Bienal de Artes plásticas, de nível inter-

nacional, que acabaria por se converter numa Galeria de

Pintura Internacional, bem como a proposta de uma Bie-

nal de Arte Cabo-verdiana, Mostra de Produtos e Servi-

ços - Diversão, Arte e Cultura com as seguintes vertentes:

A – Stand Arte & Cultura,

- Exposição Coletiva de Pintura (jovens pintores);

- Exposições Individuais de Pintura;

- Exposição de Artesanato (Olaria, Cestaria, Madeira e

outros) – Mercado e bazar de artesanato

- Exposição de Panaria e Bordados

B – Stand História Nacional

- Exposição sobre a história e a cultura de Cabo Verde

(Conteúdos iconográfi cos, fi latélico, numismático e 

cartográfi cos que representem a trajetória nacional, 

e outros temas de interesse histórico)

Na história, encontramos muitos episódios e

muitas máximas ligadas à ideia de que a história

é soberana e magnânima quanto ao futuro e à

verdade das coisas.
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C – Stand Exposição Diversa

- Exposição/ Feira de livro; - Exposição de maque-

tas e projetos de arquitetura; - Exposição de cor-

te e costura; - Exposição/mostra de produtos em-

presariais, fabris e outros.

D – Stand Colóquios e Conferências

E – Stand Espetáculos e Performance – Festivais
de Música

- Apresentação de Livros e Autógrafos

- Espetáculos/Festivais de Música, Poesia, Teatro
e Dança

- Apresentação de Vídeos sobre a Cultura Nacional
– Música, Artes Plásticas

Manifestações Culturais Tradicionais (festas de
romaria, etc.)

F – Stand Ofi cinas/Workshops

Entretanto, o Sr. Ministro mandou que nos en-

viassem uma nota, que recebemos em 07 de junho

de 2011, dizendo que, por “incumbência superior, o

projeto não mereceu despacho favorável por não ser

matéria de conteúdo estatutário essencial da SOCA”.

E já vimos no que deu este nosso projeto.

Ainda, na sequência dessa audiência, o Sr. Minis-

tro da Cultura organizou um encontro com artistas

no salão da Biblioteca Nacional, no dia 10 de Junho

de 2011 (ver Jornal A Semana online) em que a SOCA

esteve presente na mesa, ao lado do Sr. Ministro,

o qual prometeu criar todas as condições para a

SOCA receber o montante devido aos artistas, no

final daquele mesmo ano, cabendo à SOCA apenas

o papel de distribuição (salientamos que a gravação

do encontro, onde ele fez estas declarações, está

disponível nas instalações da SOCA).

De fato, o Sr. Ministro mandou vir uma pes-

soa de fora do país, que já tinha trabalhado com

o Sr. Djô da Silva, para avançar com o processo

que permitiria à SOCA ter acesso à SACEM, que é

uma organização congénere da SOCA, apesar de

não ser tão necessário, visto que a SOCA tem par-

ticipado como membro observador nas reuniões

da CISAC, que é a Confederação Internacional das

Sociedades de Autor e Compositor.

Entretanto, apesar de termos avançado com os

documentos pedidos para o efeito, e de o Sr. Minis-

tro não nos ter comunicado nada sobre a proposta

feita nesse encontro com os artistas, e, portanto,

não ter conseguido criar essas tais condições que

nos permitiriam ter o montante para a distribui-

ção, o Sr. Ministro convidou-nos, nos finais de No-

vembro, para mais um encontro no seu gabinete,

onde disse que não tínhamos cumprido com o nos-

so trabalho e que devíamos fazer uma assembleia

imediata para a eleição de uma nova direção, visto

que havia muitos artistas a reclamar relativamen-

te ao desempenho da SOCA. Dissemos-lhe, então,

que nós não partilhávamos dessa opinião e que, no

entanto, íamos ter um encontro com os Órgãos So-

ciais da SOCA para analisarmos a questão.

Após a reunião dos Órgãos Sociais, enviámos

uma nota que espelhava o parecer unânime dos

presentes, na qual se manifestava a confiança

na Direção, salientando “que foi registado com

apreço a opinião do Sr. Ministro relativamente à

SOCA, mas que a direção se manterá fiel ao man-

dato que lhe foi confiado pela Assembleia-geral,

órgão soberano da SOCA”.

De seguida, após o nosso pedido anual de des-

bloqueamento do subsídio, atribuído à SOCA pelo

Primeiro-ministro em 2007, através do Ministério

da Cultura, no valor de 1.490.000$00, (um milhão,

quatrocentos e noventa mil escudos cabo-verdia-

nos), recebemos uma carta informando-nos que

esse subsídio não seria atribuído devido “a um

corte de 12 mil contos no orçamento de 2012, o

que representa 1/5 do seu orçamento de inves-

timento e as restrições orçamentais impostas
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O curioso, mais uma vez, é que o Sr. Ministro, sem

nos consultar, nem falar connosco, mandou fazer uma

placa para a inauguração da sede da SOCA e fi cou a 

propagandear que nos tinha arranjado uma sede e

que já havia diálogo connosco.

É claro que devíamos ficar perplexos com tudo isso,

visto que nós é que devíamos mandar fazer a placa, ou,

no mínimo, devíamos dialogar sobre o assunto. Mas,

quando vimos os dizeres da placa, compreendemos,

de imediato, a atitude, pois que, pelo seu dizer e

configuração, com o logo do Ministério da Cultura

a encimar, seguido do logo do BUDA, dificilmente se

diria que se tratava da inauguração da Sede da SOCA,

que deve ter o seu logo e nada mais, em se tratando de

organização privada. E esse era o objetivo, não nos dar

o devido valor. Com os dizeres da inauguração, então,

é que não se discernia nada que nos fizesse ver que

se tratava da inauguração da sede da SOCA, pois que

se refere a “instalações inauguradas”, sem nenhuma

menção a quais, “perante os representantes da SOCA

e SCM,” sem estarem, pelos vistos, os seus Presidentes

presentes. Fica deveras difícil entender este tal diálogo,

que não passa de monólogo, e logro numa tentativa

de fingir que há algo, que na verdade não há, sendo

flagrante a tentativa de desvirtuar as coisas dando a

impressão de que fora ele que nos tinha conseguido a

sede. (Placa em anexo)

Soubemos, recentemente, que o Sr. Ministro da

Cultura, andou a enviar mensagens aos músicos, e

artistas em geral, denegrindo a imagem da SOCA e do

seu Presidente, dizendo que estes não faziam nada para

defender os seus direitos e que eram contra os artistas

mesmo, instando-os a terem o mesmo comportamento

destrutivo.

Soubemos isto pela boca de uma das vítimas dele

nesta trama de difamação (que acabou por descobrir

que eram falsas tudo o que o Sr. Ministro tinha dito), e

que teve a coragem, a dignidade e a elegância de nos

pedir desculpas pelo facto de ter caído nessa malha

traiçoeira, falando mal de nós. E quantos é que não

descobriram isso? E quantos é que não tiveram esta

atitude superior e altruísta para nos confessar o seu

deslize?

Na verdade, nem tudo foi dito aqui, mas abstemo-

-nos, por ora, de alongarmos sobre este assunto, ten-

do em conta que já se disse o essencial.

Pelo Presidente da Soca

Daniel Spínola

BUDA
Bureau de Direitos de Autor

Instalações inauguradas por S. Excia o Sr. Ministro da
Cultura, Mário Lúcio Sousa, na presença dos responsá-
veis da Sociedade Caboverdeana de Autores (SOCA) e da
Sociedade Caboverdeana de Música (SCM).

Cidade da Praia, 17 de Dezembro de 2015
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pela lei, etc., e que tendo em conta a natureza

associativa, o orçamento do MC 2012 não prevê

qualquer subsídio a associações”;

Salientamos aqui, que o arrazoado não corres-

ponde à verdade, estando os 1.490.000 escudos até

ao último momento de mudança de Governo no or-

çamento das finanças, na rubrica associações. Por

outro lado, salientamos que, no ano anterior, tínha-

mos pedido ao Sr. Ministro da Cultura apenas me-

tade do montante do subsídio anual, a fim de hon-

rarmos alguns compromissos já assumidos, o que

mereceu resposta negativa do Ministro da Cultura,

levando-nos a comprometermo-nos pessoalmente

na resolução desses problemas pendentes.

Entretanto, no ano seguinte, celebrou um

acordo de pareceria no valor de 800.000$00, que

cumpriu apenas naquele ano e nunca mais, a não

ser parcialmente, em uma ou outra ocasião, para

pagar o salário da ajudante de serviços gerais, que

teve de lhe enviar uma carta reclamando sobre a

situação em que se encontrava.

Depois do Ministro da Cultura nos ter prome-

tido um espaço para o funcionamento da sede da

SOCA, e a possibilidade do Secretário Executivo in-

tegrar o Ministério da Cultura, sendo destacado a

trabalhar na SOCA, sem que esses desideratos se

cumprissem, como prometido, pois não se efetiva-

ram, levando-nos a deixar a nossa sede e a ficar na

mesma situação de trabalhar sem remuneração.

E como nunca cumpriu com a palavra dada,

acabamos por guardar o nosso mobiliário na sala

da Associação de Escritores Cabo-verdianos, no

Palácio da Cultura, sem condições de funciona-

mento, durante mais de 3 anos.

Informamos ainda que a SOCA, após as várias

tentativas junto à IGAE, carta datada de 13 de De-

zembro de 2010, de entre outras, enquanto au-

toridade capacitada para pôr cobro à situação de

ilegalidade relativamente aos direitos autorais e,

consequentemente, possibilitar a arrecadação dos

mesmos, sem que tivesse nenhuma resposta, en-

viou notas às tutelas da IGAE, em 03 de Janeiro de

2012, a saber: ao Ministério do Turismo, Indústria e

Energia e ao Ministério da Cultura, solicitando os

seus apoios junto à IGAE no sentido de a aconse-

lhar a colaborar com a SOCA para o bem do país

e dos autores, ao que o Ministério da Cultura rea-

giu enviando-nos uma nota em que “reconhece o

trabalho desenvolvido e incentiva as novas ações

preconizadas, mas não aconselha o processo de co-

brança, enquanto não estiverem criadas todas as

condições técnicas e legais para tal” (carta da Di-

retora de Gabinete do Ministro da Cultura, recebida

em 06 de Fevereiro de 2012).

E aqui destacamos esta nota, que, afi nal, mostra 

que trabalhamos e que desenvolvemos todo o pro-

cesso de cobrança, e que o Sr. Ministro da Cultura

nos aconselhou a não levar a cabo o processo de

cobrança enquanto não estivessem criadas as con-

dições para tal, não tendo dado nenhuma indicação

à IGAE para nos apoiar, pelo que não nos podia co-

brar o não cumprimento deste processo, visto que o

governo não tinha criado os regulamentos e as con-

dições necessários, segundo a sua perspetiva, para

esse desiderato.

O absurdo, e até caricato, é que o Sr. Ministro, de-

pois de nos ter enviado essa carta, foi inúmeras ve-

zes à comunicação social dizer que a “SOCA não está

a cobrar os direitos e não está a cumprir a sua missão”.

Após algum tempo de silêncio, o Ministério da

Cultura convidou o Presidente do Conselho de Ad-

ministração da SOCA para falar dos Direitos Autorais

em Cabo Verde no Fórum MusiCabo Verde, na Cidade

Velha, em Abril de 2012.

Nesse Fórum, depois da intervenção do Presi-

dente da SOCA sobre os Direitos Autorais em Cabo

Verde, nenhum dos artistas presentes levantou ne-

nhuma questão sobre o desempenho da SOCA, ten-

do, apenas, o Sr. Djô da Silva e o Sr. Ministro da Cul-

tura falado da SOCA, em vez dos direitos autorais,

levando os presentes (quer cabo-verdianos, quer

estrangeiros, convidados, quer ainda a comunicação

social) a terem uma ideia distorcida do desempenho

da SOCA, acabando por desvirtuar um pouco a situa-

ção, fazendo com que a SOCA reagisse enviando um

Comunicado de Imprensa exigindo a reposição da
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verdade dos factos, pois que o Sr. Ministro, no

fi m do Fórum fez uma declaração à imprensa dizen-

do que “a partir daquele momento a SOCA tinha

deixado de existir e o Grupo recém-criado tinha to-

mado o seu lugar como associação representativa e

de gestão dos direitos autorais em Cabo Verde.” É

claro, enviamos uma nota à imprensa esclarecendo

que havia legitimidade em haver outras associações

do género, mas que nenhuma poderia tomar o lugar

da SOCA e que o Sr. Ministro não tinha poderes para

acabar com a SOCA e nem devia ter atitudes do géne-

ro, enquanto governante, que devia funcionar como

garante de criação de condições à sociedade civil e

não um empecilho.

Depois, aquando de uma nossa Assembleia Ex-

traordinária para discutirmos a melhor forma de re-

solvermos a situação deveras embaraçosa, e de re-

trocesso, em determinadas vertentes, em que nos

encontrávamos, devido a um conjunto de fatores

adversos, provocados por atitudes e decisões de al-

gumas autoridades que deveriam ser nossos parcei-

ras e não adversárias, recebemos uma nota da Dire-

ção Nacional das Artes, reportamo-nos a uma mis-

siva, enviada pelo DGPOG do Ministério da Cultura,

em nota nº 36/DGPOG/2012, de 20 de Setembro de

2012, na qual alegavam que “por decisão da Chefia

do Governo, as instalações do Ministério da Cultura

teriam de sair do Palácio do Governo’’, pelo que so-

licitavam a entrega da sala ocupada pela SOCA no

edifício do Palácio da Cultura Ildo Lobo, com a má-

xima urgência.

Este pedido, que chegou nas vésperas da nossa

assembleia extraordinária, solicitava a entrega ime-

diata da sala onde estávamos instalados, que era o

espaço da Associação dos Escritores Cabo-verdianos

(uma sala pequena), oferecido pelo Primeiro-Minis-

tro à AEC, havia então mais de dez anos. A nota dizia

que era “para a reinstalação dos Serviços do Minis-

tério da Cultura, que ia sair do Palácio do Governo,

por decisão da Chefi a do Governo”. Entretanto, nun-

ca mais saíram do Palácio do Governo, e, o interes-

sante, também, é que havia, nesse mesmo dia e na

mesma hora da nossa assembleia, a constituição da

Associação de Músicos e Compositores.

Tendo o assunto merecido destaque em alguns

Órgãos da Comunicação Social, o Sr. Ministro da Cul-

tura convidou-nos para um diálogo, que aceitamos

imediatamente, propondo o seu alargamento aos

Órgãos Sociais da SOCA, que se efetivou, tendo o Sr.

Ministro prometido publicamente, então, que ia atri-

buir um montante para o funcionamento da SOCA,

nomeadamente para o arrendamento de um espaço

para a sede da SOCA e para um mínimo de pessoal

administrativo, não tendo nunca acontecido nada

disso, não obstante termos enviado os documentos

pedidos e de nos termos encontrado com o Sr. Mi-

nistro para lhe reforçar essa necessidade, visto que

tínhamos um descoberto no banco para ser pago,

decorrente do corte de subsidio (que nos era atribuí-

do) o que nos impossibilitou o pagamento normal de

arrendamento da sede em que estávamos, na ASA.,

pois, ele não cumpriu com a sua palavra, nem crian-

do-nos condições no Palácio da Cultura para funcio-

narmos, nem honrando os compromissos dos proto-

colos assinados.

A determinada altura, de 2012, o Sr. Ministro da Cul-

tura, Mário Lúcio Sousa, chamou todos os membros

da Direção da SOCA, nomeadamente: Daniel Medina,

Giordano Custódio, José Maria Barreto e Manuela Bar-

bosa, para irem ao seu gabinete assinar uma carta,

que teria sido escrita e enviada pela própria Direção,

manifestando supostamente desagrado com o Presi-

dente, Danny Spínola, que já não queriam, segundo

ele, que continuasse à frente da SOCA e consequente-

mente que fosse destituído do cargo.

O curioso disto é que a carta apareceu sem nenhu-

ma autoria e assinatura dos membros da direção pelo

que teve, ele mesmo, de chamar a todos para o efeito,

tendo como resposta de todos que estavam a 100%, de

acordo com Danny Spínola como Presidente da SOCA.

Assim sendo, como ninguém da direção assumiu a au-

toria da carta, perguntamos: quem a teria escrito? res-

tando apenas o visado, o Presidente da SOCA, a quem

não chamou para assiná-la, e o Sr. Ministro da Cultura,

Mário Lúcio Sousa, que misteriosamente consegue a

proeza, desse calibre ter uma carta de direção sem ne-

nhuma assinatura dos membros da direção.
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O mais flagrante de tudo isto, ainda, é que ele

enviou a carta ao Primeiro-ministro, sem nenhu-

ma assinatura da Direção, o que levou o assessor

do mesmo, para a área da cultura, por incumbên-

cia do próprio PM, a chamar-nos para esclareci-

mentos sobre o que se passava, ficando o caso

suspenso, sem nenhum desfecho concreto (após

o repúdio da Direção quanto à questão).

A verdade, é que, mesmo que houvesse uma

carta, verdadeira, escrita e assinada pela Direção

a manifestar o seu desagrado com o Presidente

da SOCA, essa carta teria de ser dirigida, obvia-

mente, à Mesa da Assembleia-geral da SOCA, que

é a única soberana relativamente a assuntos do

género, e nunca ao Sr. Ministro da Cultura, que

não tem nenhum poder nessa matéria. E ele devia,

pelo menos, saber isso.

No início de 2013, o Sr. Ministro da Cultura, Mário

Lúcio Sousa, disse, numa sessão parlamentar, que a

Direção da SOCA não fez nada e que se dependesse

dele e não fossemos de uma organização privada,

ele demitir-nos-ia. E disse ainda que a SOCA era uma

pedra no seu sapato, de entre outras coisas (como

uma forma de represália à direção por não ter as-

sinado a inventada carta que lhe foi parar miracu-

losamente às mãos?). E perguntamos, sabendo ele

isso, porque fi cou sempre a tentar dirigir as coisas 

da SOCA e a denegrir a sua imagem, dizendo que era

ilegal, que não estávamos a fazer nada, e exigindo-

-nos para reunirmos em Assembleia-geral para elei-

ção de novos órgãos sociais?

É claro, reagimos imediatamente, enviando

uma carta aos grupos parlamentares, em 11 de

Fevereiro de 2013, com o conhecimento do Pre-

sidente da Assembleia Nacional, requerendo um

encontro para repor a verdade das coisas, reunin-

do em anexo todo o material relativo às nossas

atividades, comprovativo irrefutável do trabalho

feito até então, nomeadamente: A Tabela das Ta-

xas que elaboramos para a cobrança dos Direitos

de Autor, as cartas enviadas, reiterativamente, a

80 lugares cobrando os direitos: as cartas envia-

das à IGAE e às suas tutelas, Ministério da Cultu-

ra e Ministério da Economia e Competitividade,

pedindo colaboração na demanda das cobranças

dos direitos autorais; as cinco revistas SOCAMa-

gazine editadas, os cinco livros dos nossos asso-

ciados publicados, as imagens das mais de dez

homenagens feitas aos nossos autores, artistas,

associados e as parcerias com várias entidades e

instituições públicas e privadas, de entre várias

outras.

Evidentemente, fizemo-la acompanhar de do-

cumentos comprovativos das atitudes pouco dig-

nas, nada éticas e isentas de profissionalismo do

Sr. Ministro relativamente à SOCA.

E uma vez mais chamou-nos ao seu Gabinete

para nos pedir desculpas, dizendo que tudo aquilo

não passara de ruído e que reconhecia o bom tra-

balho que a SOCA já tinha feito.

Finalmente, quase nas vésperas da despedida

do seu governo, o Sr. Ministro resolve estar de bem

com todos e dar uma de dialogante e trabalhador

para o bem de todos, tendo criado o BUDA (Bureau

de Direitos de Autor) como interlocutor do Gover-

no, quanto às questões autorais, após a integração

do IPICV no Instituto de Gestão Qualidade e Proprie-

dade Intelectual.

Convidou-nos, de facto, para analisarmos a pro-

posta de Cópia Privada, que nós tínhamos exigido

que fosse criada, em carta que lhe dirigimos em 05

de Junho de 2015,

e propôs alugar um espaço para dividirmos com o

BUDA e a SCM. Evidentemente que agradecemos

o gesto, dizendo, entretanto, que não fi caria bem, 

enquanto organização privada, estarmos no mesmo

espaço que uma instituição estatal, e comunicamos-

-lhe que já tínhamos conseguido uma sede em par-

ceria com a ACL. Na sequência da conversa, fi cámos 

de ver a possibilidade de conseguir aí um espaço

para a SCM, o que de facto conseguimos e pusemos

à sua disposição.

De seguida, o Sr. Ministro manifestou interesse

em inaugurar a nossa sede, prontifi cando-se a provi-

denciar uma verba para o restauro do edifício.


