
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 Nacional de São Carlos, em Lisboa, vai estar encerrado ao público entre janeiro de

2024 e setembro de 2025, enquanto decorrem as obras de reabilitação, no âmbito do Plano de

Recuperação e Resiliência (PRR) para a Cultura, num investimento de 27,93 milhões €.

Tal intervenção é absolutamente necessária, dadas as fragilidades do edifício, sobretudo ao

nível da segurança de pessoas e bens.

Foi tornado público que durante o período em que o Teatro Nacional de São Carlos estiver

encerrado para obras, a programação artística percorrerá o País em digressão e os profissionais

farão “trabalho fora de portas”.

O Teatro Nacional de São Carlos apresenta, por ano, 6 óperas (numa média de 4 espetáculos

por ópera), 18 concertos sinfónicos e mais de 10 concertos de câmara.

São mais de 200 pessoas que terão de ter um espaço alternativo para garantir os ensaios e

manter a atividade administrativa normal.

Importa, por conseguinte, perceber como é que serão garantidas todas as atividades inerentes à

digressão proposta e de que modo e onde será mantida a atividade administrativa diária.

Face ao exposto e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, os

Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, vêm por este meio dirigir

ao Senhor Ministro da Cultura, por intermédio de V. Excelência, as seguintes questões:

Onde é que o Teatro Nacional São Carlos irá realizar as suas temporadas de ópera em 2024

e 2025?

1.

Como e onde se prevê instalar toda a atividade administrativa regular deste equipamento

cultural?

2.

Quais os custos previstos com a itinerância da programação artística do Teatro Nacional de3.



São Carlos?

A quebra de receita resultante do encerramento do Teatro Nacional de São Carlos está

estimada em quanto?

4.

O Governo irá compensar esta quebra de receita através de um reforço financeiro e qual o

montante previsto?

5.

Palácio de São Bento, 12 de janeiro de 2023
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____________________________________________________________________________________________________________________________
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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