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Grupo Municipal do PCP

Exni~ Senhora

Presidente da Assembleia Municipal de
Lisboa

Requerimento n’> 0006

/GPCPAML /2014

Assunto: Acolhimento pelo Cinema S. Jorge de eventos externos à EGEAC
Chegou ao conhecimento do Grupo Municipal do Partido Comunista Português a noticia que o CinemaS. Jorge,
no âmbito da sua actividade cultural de acolhimento de entidades externas à EGEAC e à Câmara Municipal de
Lisboa, tem preços tabelados relativamente às salas disponibilizadas.
No caso concreto, uma das salas estaria a ser cedida a €600,00 (seiscentos euros) por dia às associações que ali
pretendem fazer festivais de cinema. Sucede que, ainda no âmbito desta informação, este grupo municipal foi
informado que o mesmo espaço terá sido cedido gratuitamente à Fnac para a realização do Festival Novos
Talentos, que, além de ser organizado por uma empresa, cobra uma entrada de 4 euros por pessoa.
O Grupo Municipal do PCP, ao abrigo da alínea f) do n.9 1 do Artigo 42 e das alíneas d) ei) do Artigo 122 do
Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa, requer a V. Exa. que providencie as diligências necessárias junto
da EGEAC para que esta, com a urgência que o assunto merece, preste os seguintes esclarecimentos:
1 Qual o preço que a EGEAC, cobra às associações sem fins lucrativos para a utilização do Cinema 5. Jorge
(discriminado por sala e pelo espaço total)?
—

(~)

2— Qual o preço que a EGEAC, cobra a entidades privadas com fins lucrativos para a utilização do CinemaS.
Jorge (discriminado por sala e pelo espaço total)?
3—Confirma a EGEAC a disponibilização gratuita deste espaço à Fnac, em Junho de 2013, para realização do
evento «Novos Talentos»? Em caso afirmativo, qual o motivo e quais as contrapartidas para a EGEAC ou para o
Município?
Com os melhores cumprimentos,
Assembleia Municipal de Lisboa, em 7 de Março de 2014

O Deputado Muncipal do PCP
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António Modesto Navarro

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOP
Proc.___________________
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Av. de Roma, 14— P ~3° Andar
Telef.: 218410068

Fax: 218 410 069
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CP 1000-265 LISBOA
E-maíl: aml.pep~cm-1isboa.pt
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL
LISBOA

PRESIDENTE

Exm° Senhor
Dr.° António Luís Santos Cost4
M.I. Presidente da Câmara Municipal de
Lisboa

Sua referência

Assunto

Sua data

Nossa referência

Data

OFIOI 92IAMLII 4
(ENTI7B9IGAAM!14)
(Req. ri.0 1812014)

1 0-03-2014

Requerimento n,° 6/GPCPAMLJ2O 14 Acolhimento pelo Cinema 5 .Jorge de eventos
externos à EGEAC
-

_____

Na sequência do assunto mencionado em epígrafe junto envio cópia do requerimento,
apresentado pela Exmo. Senhor Deputado Municipal António Modesto Navarro, do Grupo
Municipal do PCP, nos termos e para os efeitos previstos na alínea

j)

do Artigo 12° do

Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa, solicitando a V.Exa que com a brevidade
possível providencie a informação requerida.

3

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente
(Lnn~ ~Jt
Helena Roseta
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE L~SBQA
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Av. de Roma, 14—P, 2° 1000-265 Lisboa

mi. 218170 401

1 fax: 218171 275 1 E-mau: arnt@cm-Iisboa.pt
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Câmara Municipal de Lisboa
Uabinete da Vereadora Catarina Vaz Pinto

Exma. Senhora
Presidente da AtVIL
Arq. Helena Roseta
Avenida de Roma 14- P, 2°
Lisboa
Sua referência

Sua data

Nassa reterência

Data

OF/1 01/GVCVP/14
ENT1444/GvcvP/1 4

30-04-2014

Assunto: Resposta a requerimento n°6/GPCPAMLI2O14—Acolhimento pelo Cinema São Jorge de eventos
externos à EGEAC
Na sequência do assunto mencionado em epígrafe e depois de solicitada resposta à EGEAC, cumpre-nos dar os
seguintes esclarecimentos:
1

—

Considerando os inúmeros pedidos e não sendo financeiramente possível aquela empresa municipal suportar os

encargos associados às prestações externas (frente de sala/arrumadores, reforço de limpeza, reforço de bilheteira,
bombeiros e PSP

—

se necessário), nalgumas solicitações esses custos têm de ser suportados pelas entidades

promotoras.
Importa referir que os valores requeridos visam, na sua totalidade, custear esses serviços externos, não revertendo
qualquer quantia para a EGEAC.
Assim, a política de apoio da EGEAC/Cinema São Jorge para as cedências não comerciais onde se enquadram as
associações sem fins lucrativos prevê a cobrança dos seguintes valores:
Sala Manoel de Oliveira
a) 600€/dia debates, reuniões, workshops
—

b) 850€/dia espectáculos de música e teatro
—

Salas 2 e 3
a) 300€/dia debates, reuniões, workshops

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE liSBOA

—

b) 450€/dia espectáculos de música e teatro

Proc._____________________
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Paços do concetho, 20 Piso - Praça do Município 1149-014 Lisboa

I

tet 213 236 200

1

fax 218 171 358

1

enail ver.catarina.vaz.pinto@cm-tisboa.pt

Câmara Municipal de Lisboa
Gabinete da Vereadora Catarina Vaz Pinto
2 No que se refere a entidades privadas com fins lucrativas a tabela de cedências comerciais é a seguinte:
—

•

Sala Manoel de Oliveira 2.650€Idia

•

Salas 2 e 3— 1.200€Idia

—

3 “NOVOS TALENTOS FNAC” é uma iniciativa proposta pelo promotor “Diferentes Ritmos” e integra a
programação das Festas de Lisboa. É fruto de uma acção continuada da FNAC, que assume todos os custos
—

técnicos e artísticos e visa a promoção de novos valores da música nacional e a defesa da música em Portugal.
Esta parceria tem igualmente proporcionado o incremento de iniciativas culturais sem quaisquer custos para a
EGEAC, bem como a possibilidade do alargamento de colaborações que possibilitem, num futuro próximo, um
financiamento directo à actividade da empresa.
A receita de bilheteira desta iniciativa é repartida na proporção de metade.

Esperando ter respondido de forma esclarecedora às questões apresentadas, apresento os melhores cumprimentos

A Coordenadora do Gabinete

1~
Ema Favila Vieira
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