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Proposta n.º …/2018 

Aprovar as linhas orientadoras relativas à programação artística do Teatro Maria 

Matos 

 

Pelouro: Cultura e Património  

 

Desde a sua inauguração, em 1969, o Teatro Maria Matos (TMM), situado no bairro de 

Alvalade, desempenha um papel muito importante enquanto polo cultural e 

dinamizador da arte na cidade e neste território em particular, com demonstrada 

capacidade de se transfigurar e adaptar a diversos contextos e projetos artísticos, 

designadamente sob as direções de Igrejas Caeiro, Artur Ramos ou Armando Cortez. 

Em 1982 foi adquirido pela Câmara Municipal de Lisboa, passando para um regime de 

acolhimento de projetos pontuais e de companhias mais pequenas até 2003, altura em 

que transitou para a gestão da empresa municipal EGEAC – Empresa de Gestão de 

Equipamentos e Animação Cultural. Deu-se início a uma intervenção de profunda 

remodelação que conferiu uma nova identidade ao espaço e melhores condições para a 

apresentação de espetáculos, reabrindo enquanto Teatro Municipal, a 27 de março de 

2006, com Diogo Infante como diretor artístico. Em outubro de 2008, com uma nova 

Direção Artística a cargo de Mark Deputter, o perfil do Teatro transforma-se 

novamente, vocacionando-o para a contemporaneidade performativa. 

Na sequência do alargamento da rede de teatros sob gestão municipal, que doravante 

incluirá também o Teatro do Bairro Alto, vocacionado para as artes performativas 

contemporâneas e o Teatro Luís de Camões, vocacionado para a programação infanto-

juvenil, entendeu-se que se deveria dar de novo renovada identidade ao Teatro Maria 

Matos. 

Julgamos necessário prosseguir na via de uma permanente renovação e alargamento 

da diversidade artística e teatral da cidade, adequando-o à dinâmica cultural atual, 

cada vez mais intensa e exigente, e procurando ir ao encontro dos vários tipos de 

público. 

É neste contexto que deve ser entendida a reorganização em curso dos teatros 

municipais e a definição da nova missão do Teatro Maria Matos, vocacionando-o para 

espetáculos de grande público, predominantemente teatro, sem esquecer a ligação ao 

território e as preocupações sociais e ambientais. 
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Assim: 

Nos termos do artigo 27.º e do artigo 31.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, com a 

redação atual, conjugados com as alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 3.º e com o número 2 

do artigo 5.º, todos dos Estatutos da EGEAC, publicados no 1.º Suplemento ao Boletim 

Municipal n.º 993, de 28 de fevereiro de 2013, temos a honra de propor que a Câmara 

Municipal de Lisboa delibere: 

Aprovar as seguintes linhas orientadoras para a definição e seleção da programação 

artística do Teatro Maria Matos: 

 

a. A CML ambiciona que o Teatro Maria Matos seja um “equipamento-âncora” 

naquela zona da cidade, um polo de forte atração cultural e um espaço capaz de 

gerar uma dinâmica inovadora e de atrair públicos diversos; 

b. A futura programação do Teatro Maria Matos deverá passar por um projeto 

artístico de qualidade, que garanta uma oferta cultural atual ancorada na 

diversidade de propostas para o grande público e espetáculos de média/longa 

duração e na adoção de mecanismos de inclusão social; 

c. A programação deverá ter capacidade de atração de públicos generalistas mas, 

igualmente, de novos públicos e de várias faixas etárias, com diferentes 

interesses, procurando promover o cruzamento de públicos na fruição cultural, 

provocar um efeito de transferência de público entre géneros artísticos e 

propostas e criar hábitos de frequência em eventos culturais para a qual deverá 

contribuir uma coerente estratégia de captação de públicos e uma estratégia de 

comunicação; 

d. Por outro lado, deve ser demonstrada a sustentabilidade do projeto, 

designadamente pela reunião de condições de exequibilidade com base na 

capacidade técnico-artística e financeira do proponente, bem como na adoção 

de boas práticas ambientais; 

e. Deverá ser lançado um procedimento público para seleção da programação 

artística do Teatro Maria Matos, pelo qual será garantida a transparência e a 

inclusão de propostas diversas, podendo apresentar-se como candidatos 

pessoas individuais ou coletivas, de forma isolada ou agrupada;  
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f. O júri do procedimento deverá ser presidido pela EGEAC e ser constituído por 

um máximo de cinco individualidades de reconhecido mérito, experiência e 

conhecimento nos domínios das artes do espetáculo; 

g. O candidato selecionado com base na qualidade do projeto artístico adquirirá o 

direito a tomar de arrendamento o edifício, assegurando o respetivo 

funcionamento nos termos do contrato, por um período de cinco anos, 

renovável em função do resultado da avaliação regular do projeto artístico pela 

EGEAC e mediante o pagamento de uma renda pré-estipulada;  

h. O contrato deverá ainda prever um período de tempo, em cada ano, para a 

utilização do equipamento para iniciativas promovidas pela CML ou pela 

EGEAC, bem como estabelecer limites à utilização do espaço para iniciativas 

não culturais, a obrigação de manter atividade continuada ou a proibição de 

encerramento por mais de 30 dias/ano, sob pena de resolução por 

incumprimento e, por último, a obrigação de facultar dados para monitorização 

da atividade cultural da cidade, mediante solicitação da EGEAC. 

 

Paços do Concelho de Lisboa, aos   de fevereiro de 2018 

 

A Vereadora, 
 
 
 

Catarina Vaz Pinto 

O Vereador, 
 
 
 

Manuel Salgado 
   


