
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 

O Teatro de Animação de Setúbal (TAS), uma das mais antigas companhias do país, com

atividade teatral e cultural ininterrupta desde 1976, apesar da excelente pontuação obtida no

concurso bienal de apoio sustentado (2023-2024) da Direção-Geral das Artes (76,14%), que

qualifica o TAS como elegível, foi excluído do apoio, com a intolerável justificação de falta de

provimento orçamental.

Efetivamente, estes concursos foram alvo de um reforço de verba por parte do Ministério da

Cultura, atribuído exclusivamente aos apoios quadrienais (2023-2026), e não divulgado aquando

do anúncio do concurso. Esta alteração das regras, ocorrida no decorrer do processo concursal,

originaram que, na modalidade bienal, cerca de metade das estruturas elegíveis para apoio não

recebeu apoio por falta de verba.

Assim, ao abrigo das normas constitucionais e regimentais aplicáveis, designadamente da

alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa, vêm os Deputados abaixo-

assinados, por intermédio de V.ªEx.ª, apresentar ao Senhor Ministro Cultura as seguintes

perguntas:

Tendo em conta o percurso e a missão do Teatro de Animação de Setúbal (TAS), bem como

a tão proclamada coesão territorial, o Governo vai ou não encontrar uma solução, de forma a

permitir que as estruturas artísticas que promovem a região em que se inserem continuem a

desenvolver os seus projetos?

1.

A tutela vai simplesmente virar as costas a uma estrutura como o Teatro de Animação de

Setúbal (TAS), deixando-a fechar portas?

2.

O Governo pretende retirar aos cidadãos do distrito de Setúbal a possibilidade de poderem

usufruir de atividades artísticas e culturais de excelência na sua região?

3.

Palácio de São Bento, 20 de janeiro de 2023
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RUI VILAR(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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