MOÇÃO
Teatro Maria Matos Encerrado
Freguesia de Alvalade Privada de mais um Equipamento Cultural

No passado dia 24 de Abril, os eleitos da CDU apresentaram a esta
Assembleia uma Moção pela Rejeição da Concessão do Teatro Maria Matos,
decisão que a CDU considera motivar o desvirtuamento no sentido comercial e
mercantilista, de uma acção para a cultural que deveria, em primeira instância,
ser comprometida com a Arte e com a Cultura.
Nessa altura fez-se o enquadramento da importância que este e um conjunto
de outros equipamentos culturais tinham na cidade, mas também na definição
da identidade desta Freguesia, local de confluência da criação e fruição
culturais.
A propósito do anúncio da concessão a privados do Teatro Maria Matos, a
CDU expressou também a sua preocupação com o progressivo encerramento
de equipamentos culturais sedeados em Alvalade, tendência que ameaça a
dinâmica cultural da Freguesia e que compromete a sua evidência no
panorama cultural da cidade e do país.
A moção foi reprovada por larga maioria.
Hoje volvido quase um ano sobre a notícia vinda a publico, em que a
Vereadora Catarina Vaz Pinto manifestou a intenção da CML em concessionar
o Teatro Maria Matos a uma entidade privada, o Teatro Maria Matos está
fechado, sem actividade, não dispondo esta Freguesia de qualquer informação
esclarecedora sobre o assunto.
Numa altura em que se torna gritante a insuficiência de espaços para as
estruturas de criação artística, a cidade de Lisboa e a Freguesia de Alvalade
voltaram a perder.

Assim, os eleitos da CDU, propõem que a Assembleia de Freguesia de
Alvalade, na sua reunião de 13 de Novembro de 2018, delibere:

1. Manifestar o desagrado relativamente ao encerramento e inutilização do
equipamento cultural de maior importância para a Freguesia e para a
Cidade.
2. Solicitar à CML que esclareça qual o ponto de situação do Teatro Maria
Matos, designadamente no que se refere ao procedimentos e prazos do
concurso de concessão, e que informe por quanto tempo prevê o
encerramento e inutilização do equipamento.
3. Solicitar à CML que proceda no sentido de resolver com a maior
celeridade possível esta situação, procurando com brevidade a
reabertura e utilização do Teatro Maria Matos enquanto equipamento de
promoção cultural.
4. Enviar esta Moção ao Presidente da CML e Vereadores dos vários
partidos eleitos na CML.
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