
 

  

 Exmo. Presidente da Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto 

 Senhor Deputado Luís Graça 

 

 Assunto: Requerimento para audição do Ministro da Cultura a propósito da 

exclusão da "Filandorra - Teatro do Nordeste" do Programa de Apoio Sustentado 

na área do Teatro (Criação) 

 A companhia de teatro Filandorra - Teatro do Nordeste “é uma Cooperativa de 

Produção, Formação e Animação Teatral, apoiada pela República Portuguesa - 

Cultura / Direção-Geral das Artes e Autarquias Locais, que desenvolve na região de 

Trás-os-Montes e Alto Douro um projeto inovador de descentralização teatral”, 

conforme é referido na página web da Direção-Geral da Artes (DGArtes). 

 Há 36 anos que esta instituição desempenha um papel fundamental na cultura, e na 

promoção do teatro em particular, trabalho que tem vindo a ser amplamente 

reconhecido, de que é exemplo a atribuição da Medalha de Mérito Municipal 

(Medalha de Prata) pelo Município de Vila Real. 

 Sendo a Filandorra “um dos grandes condutores do desenvolvimento local e entidade 

de destaque na dinamização e sensibilização cultural das populações do nordeste do 

país”, como reconhece a própria DGArtes, é com indignação que foi acolhida a 

notícia que esta companhia de teatro será excluída do Programa de Apoio 

Sustentado na área do Teatro (Criação) para os próximos quatro anos. 

 Os responsáveis pela Filandorra consideram-se chocados com esta decisão e alegam 

que, há décadas trabalham num vasto território que abrange um total de 20 

municípios (Vila Real, Amarante, Mesão Frio, Vila Pouca de Aguiar, Montalegre, 



 
Murça, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Vila Nova de Foz Côa, Vinhais, Miranda do 

Douro, Freixo de Espada à Cinta, Penedono, São João da Pesqueira, Sabrosa, Cinfães, 

Resende, Valpaços, Santa Marta de Penaguião, Lamego) que integram as CIM’S 

Tâmega e Sousa, Alto Tâmega e Barroso, Douro, e Terras de Trás-os-Montes, e que 

garantem 50% do apoio financeiro ao projeto. 

 A companhia alega ainda que está elegível para receber o referido apoio, uma vez 

que possui uma pontuação final de 74,02%. 

 Neste sentido, e tendo em conta o alcance desta instituição e a sua importância na 

promoção da cultura numa das regiões mais desfavorecidas do país, o PAN entende 

que é urgente um esclarecimento sobre esta polémica decisão que, a concretizar-se, 

terá um impacto negativo considerável na descentralização da atividade cultural no 

nosso país e na promoção da cultura numa vasta região. 

 Assim, face ao exposto, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, 

a deputada única representante do PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA vem por este 

meio solicitar a Vossas Ex.ªs o agendamento da audição do Ministro da Cultura 

para que sejam prestados esclarecimentos quanto à exclusão da Filandorra do 

Programa de Apoio Sustentado na área do Teatro (Criação) para os próximos 

quatro anos. 

  

 Palácio de São Bento, 6 de dezembro de 2022 

 A Deputada, 

 Inês de Sousa Real 


