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Exmo. Senhor 
Dr. João Bezerra da Silva 
Chefe do Gabinete da Ministra Adjunta 
e dos Assuntos Parlamentares 
Palácio de São Bento 
1249-068 Lisboa 

 

SUA REFERÊNCIA 

66 

Ent. 219 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

16-01-2023 

 NOSSA REFERÊNCIA 

N.º: 508 

ENT.: 337 

PROC.: 01.02.01 (GPPSD) 

 DATA 

15-02-2023 

 

Assunto: Pergunta n.º 1039/XV/1.ª de 16 de janeiro de 2023 (PSD) 

 

 

Encarrega-me o Senhor ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, na sequência da Pergunta 

n.º 1039/XV/1.ª, de 16 de janeiro de 2023, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido 

Social Democrata, que versa sobre a itinerância da programação artística do Teatro Nacional 

São Carlos (TNSC) durante as obras de requalificação, cumpre prestar os seguintes 

esclarecimentos: 

 

Estando o TNSC encerrado durante as obras de requalificação, com um custo estimado de 

€28.000.000, importa assegurar a sua regular programação, o que se prevê que possa 

acontecer em diversos espaços, nomeadamente no Centro Cultural de Belém, no Teatro 

Camões e demais espaços culturais. 

 

A programação para 2024, que incluirá circulação de óperas, bem como, concertos corais, 

concertos sinfónicos, concertos de câmara, atividades educativas e residências artísticas, 

pelo território nacional, deverá estar concluída até final do mês de maio, altura em que será 

apresentado, publicamente, todo o projeto, a logística e a programação. A referida 

programação terá um orçamento previsto de € 1.700.000. 

 

Relativamente à estimada quebra de receitas, o valor centrar-se-á perto dos € 900.000, 

sendo que a atividade do TNSC está a ter em consideração esse facto, bem como o recurso 

a extensão das parcerias, patrocínios e mecenato. A questão, por agora, não se coloca. 
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Em breve será, também, confirmado o local onde estará prevista a instalação dos serviços 

administrativos, bem como toda a sua atividade artística, e que terá em conta todas as 

necessidades específicas de uma organização desta natureza. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O Chefe do Gabinete, 

 

 

 

Vasco Casimiro 
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