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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Tendo plena consciência de que os critérios para a atribuição de apoios públicos às Artes se

rege por critérios objetivos e transparentes e que as candidaturas são avaliadas e ordenadas

por um júri independente, não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação pelos

resultados do concurso e pelas suas consequências para a Região do Alentejo, e para o Distrito

de Évora em particular que viram os seus apoios, em termos globais, reduzidos em cerca de

17% face ao ano anterior.

Como é sabido, apesar da reduzida população e da dimensão geográfica o Alentejo tem uma

atividade cultural intensa e diversificada assente em grupos culturais para cuja sobrevivência os

apoios públicos são fundamentais.

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, os deputados abaixo

assinados vêm requerer informação sobre que medidas pretende o governo adotar para, tendo

em conta a especificidade da Região e do Distrito de Évora em particular, garantir a

continuidade da atividade cultural e dos agentes que a tornam possível com o mesmo grau

elevado de qualidade que constituem o paradigma atual.

Palácio de São Bento, 26 de novembro de 2019

Deputado(a)s

LUÍS CAPOULAS SANTOS(PS)

NORBERTO PATINHO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 339
	txtLegPergunta[0]: XIV
	txtSessaoPergunta[0]: 1

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2019-11-27
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Atribuição de apoios públicos às Artes
	txtDestinatario[0]: Ministra da Cultura

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2019-11-26T16:29:59+0000
	Célia Pereira (Assinatura Qualificada)


		2019-11-27T15:30:14+0000
	Ana Mesquita (Assinatura Qualificada)


		2019-11-27T16:06:25+0000
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2019-11-26T16:30:21+0000
	Unknown signer ba476e2d52a9367e80d9fd6d047fc02f113a670e


		2019-11-27T15:30:21+0000
	Unknown signer 33f3e34d99c50aa9bddcdb604b8f2d43a2fb85fa


		2019-11-27T16:06:29+0000
	Unknown signer fc062ed697ea71d686b8e2d4ee1563d245fc4c5a




