
í ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO CASTRO ALVES - ATCA

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO - FINALIDADE - SEDE - DURAÇÃO

Art. 1° - AASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO CASTRO ALVES - ATCA, pessoa jurídica
de direito privado sem fins lucrativos de caráter cultural, sendo regida por este Estatuto e pela
legislação brasileira, doravante simplesmente denominada de ASSOCIAÇÃO. /
Parágrafo único - O Teatro Castro Alves abrange atualmente o complexo cultural - unidade
administrativa da Fundação Cultural do Estado da Bahia, autarquia da Secretaria de Cultura do
Estado, do qual fazem parte: 02 corpos artísticos (Balé Teatro Castro Alves e Orquestra Sinfônica
da Bahia), 03 espaços cênicos (Sala Principal, Sala do Coro e Concha Acústica), um Centro
Técnico e um Acervo Documental e Fotográfico.

Art. 2° - AAssociação tem por finalidade promover o aprimoramento e a ampliação da atuação do
Teatro Castro Alves, inclusive geograficamente, em todos os seus aspectos, cultural, técnico,
físico e administrativo, valendo-se, dentre outros meios, da: /

I- mobilização da sociedadecivil e dos Poderes Público, Municipal, Estadual e Federal;

II - captação de recursos financeiros, patrocínios e contribuições de qualquer natureza para
cumprir sua finalidade, atendendo à demanda da comunidade (classe artística e público);
III - promover e realizar, em caráter temporário ou permanente, programas e eventos culturais
voltados para seus associados e público em geral, bem como destinados a apoiar as atividades
do Teatro Castro Alves.

Parágrafo único - Para a consecução de suas finalidades estatutárias a Associação buscará: ^
a) aprimorar, incentivar eapoiar aprodução cultural do Teatro Castro Alves; ^
b) promover a circulação da produção supracitada, e seu intercâmbio em nível nacional e
internacional;

c) incentivar a formação dos diversos setores específicos do campo técnico, artístico e cultural,
através de fundamentação teórica e/ou qualificação da prática profissional, promovendo ações tais
como: oficinas, cursos, seminários, mesas redondas, ciclos de debates, simpósios, palestras
ilustradas, mostras, reuniões, encontros^conferências, residências artísticas, bolsas de estudo,
estágios, etc., no país e ou fora dele; ^

d) incentivar a pesquisa científica e reflexão crítica, além de ações que aproximem o campo
artístico-cultural e o Teatro Castro Alves da tecnologia;^.^
e) promover, preservar, divulgar e disponibilizar o acesso á memória do Teatro Castro Alves
através da restauração, informatização e ampliação do seu acervo histórico e artístico;^^-^

f) incentivar e promover a publicação de revistas, catálogos e livros, relacionados á memória e
produção artística do Teatro Castro Alves e da Associação;

g) incentivar e promover campanhas socioculturais e ações de formação de platéia e visitas
monitoradas por todos os meios disponíveis, incluindo os digitais, com destaque para a articulação
contínua com escolas, empresas, e associações comunitárias, as mais diversificadasf—"
h) celebrar convênios e parcerias com empresas e entidades de difusão de imagem e som via
sistemas radiofônico, televisivo e digital em ârr^ito estadual, nacional e internacional com vistas á
divulgação das atividades do Teatro Castro AK/és, bem como a ampliação do seu alcancôj^
i) incentivar a manutenção e oaperfeiçoame/tc^ produção de corpos artísticos existentes ou
que venham a se formar, assim coma -esidentes;

j) incentivar a promoção e Eventos Culturais de natureza diversa;
























