
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1 - O Teatro da Cornucópia, com mais de 40 anos de existência, é uma das estruturas de teatro

mais importantes da história do Teatro Português e, sem dúvida, uma das principais referências

para atores, encenadores, profissionais na área do Teatro e para o público em geral.

2 – Foi agora anunciado o seu encerramento, pois que, nas palavras dos responsáveis pelo

Teatro “não sabemos nem queremos adaptar-nos a modelos de gestão a que dificilmente nos

habituaríamos. Isso faríamos mal.”

3 – Aquele encerramento terá que ver com a falta de apoios, atribuídos pela Tutela, que não

permitem ao Teatro exercer normalmente a sua atividade, com a qualidade e excelência

verificada na sua longa existência, ou seja, como referiu o Diretor e Fundador da Cornucópia,

Luís Miguel Sintra, quanto ao encerramento “a principal razão é essa, sim, a Cornucópia vai

fechar porque não há dinheiro para sermos a Cornucópia”.

4 – Segundo notícias publicadas hoje, o Ministério da Cultura lamenta o encerramento desta

companhia de teatro, e terá explicado que "tem acompanhado de perto a situação do Teatro da

Cornucópia".

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Cultura, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,



respostas às seguintes perguntas:

1 – O Ministério da Cultura acompanhou o processo que levou à decisão de encerramento

do Teatro da Cornucópia?

2 – Quais foram as diligências levadas a cabo pelo Ministério da Cultura para evitar este

encerramento?

3 – Porque não foi possível evitar o encerramento de um Teatro tão importante para o

país como o Teatro da Cornucópia? O Ministério da Cultura não teria possibilidades de

aumentar as verbas a atribuir àquele Teatro, tendo em atenção o aumento das verbas

inscritas no Orçamento de Estado para 2017 para a Cultura, largamente anunciado pelo

governo?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 16 de Dezembro de 2016

Deputado(a)s

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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.
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