
Chefe de gabinete de
Mário Centeno vai gerir
um Opart em tumulto

Política Cultural
mês Nadais
eLucinda Canelas
André Moz Caldas dirigirá
esta entidade onde se
arrasta um diferendo
laborai que envolve o
Ministério das Finanças
O Governo foi buscar ao Ministério
das Finanças o novo homem forte do

Organismo de Produção Artística
(Opart): o advogado e professor uni-
versitário André Moz Caldas, 36 anos,
chefe de gabinete de Mário Centeno
desde 2015, foi ontem nomeado pelo
Ministério da Cultura (MC) presiden-
te do conselho de administração des-

ta estrutura que gere o Teatro Nacio-
nal de São Carlos (TNSC) e a Compa-
nhia Nacional de Bailado (CNB). A
nomeação chega num momento deli-
cado da vida do Opart, palco de um
diferendo laborai que já levou ao can-
celamento de uma ópera e de um
espectáculo da CNB.

O próximo presidente do Opart
vem das fileiras do PS e, pormenor
não menos importante, chega a esta
entidade pública empresarial vindo
das Finanças, o ponto onde terá
esbarrado a reivindicação de harmo-

nização salarial que está no centro do
diferendo. Reivindicação que a minis-
tra da Cultura começou por endossar,
de acordo com um documento a que
o PÚBLICO teve acesso.

A 20 de Março deste ano, Graça
Fonseca reencaminhou para a secre-
tária de Estado da Administração e do

Emprego Público e para o secretário
de Estado do Tesouro um oficio do

agora substituído presidente da admi-

nistração, Carlos Vargas, que a 15 de
Novembro de 2018 expusera à minis-
tra a urgência de proceder a ajusta-
mentos salariais para repor a igualda-
de de tratamento entre os técnicos do

São Carlos e da CNB. O despacho da
ministra foi taxativo: "Concordo com
o solicitado."

Na sua exposição à tutela, Carlos

Vargas sublinhava que, caso se arras-

tasse, o problema da discrepância de
vencimentos entre trabalhadores do
sector técnico com as mesmas fun-

ções "poderia dar origem a perturba-
ções do normal desenvolvimento da
actividade do Opart, especialmente
ao nível do TNSC. onde laboram os
trabalhadores que auferem menor
retribuição". Em causa estariam "17

trabalhadores", pelo que, concluía,
"o aumento anual de encargos neces-
sário para o restabelecimento da

igualdade de tratamento é da ordem

desBmileuros".
Dias depois, no Parlamento, a

ministra viria mesmo a garantir que
já fora encontrada uma solução orça-
mental para o problema. Mas a tutela
acabaria por voltar atrás, argumen-
tando ser impossível proceder ao
ajustamento salarial antes da aprova-
ção do Regulamento Interno de Pes-

soal, outra das reivindicações dos
funcionários. As negociações foram,
então, suspensas, com os trabalhado-
res a avançarem para uma greve que
se mantém (ver caixa), devendo ainda
afectar o Festival ao Largo, que come-

ça já no sábado, e apresentações da
CNB no Porto e em Almada.

André Caldas chega ao Opart vindo das fileiras do PS



Direito, canto e piano
O novo presidente do Opart é licen-
ciado em Direito e mestre em História
do Direito pela Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, onde é
assistente convidado desde 2012.
Licenciado também em Medicina
Dentária, foi dentista antes de ser

advogado. Quando assumiu as fun-

ções de chefe do gabinete do ministro
das Finanças, acumulou o lugar com
a presidência da Junta de Freguesia
de Alvalade, que ganhara pelo PS.
Voltaria a candidatar-se e a ganhar em
2017, deixando o cargo seis meses

depois para se dedicar em exclusivo
às Finanças, situação que levou o PSD

a reclamar eleições antecipadas.
"Ao longo do seu percurso", desta-

ca o MC, "teve sempre uma ligação
com o canto e com a música clássica,
tendo frequentado o Curso Comple-
mentar de Piano na Academia de
Amadores de Música e integrado o
Coro Sinfónico Lisboa Cantat". Gran-
de apreciador de ópera, André Caldas
conhece bem o São Carlos.

O novo conselho de administração
do Opart incluirá ainda, como
vogais, a violinista e directora adjun-
ta do Conservatório Nacional Arme
Victorino d'Almeida, filha do com-
positor António Victorino d'Almeida,
e o até aqui vogal da Entidade Regu-
ladora dos Serviços Energéticos Ale-
xandre Miguel Santos, economista
de formação.
inadais@publico.pt
lcanelas@publico.pt

"Temos ratos a cair na plateia"

O
Sindicato dos
Trabalhadores do

Espectáculo (Cena-STE)
insistiu ontem, em

conferência de imprensa, nas
razões que levaram os
funcionários do Opart à greve,
sublinhando que além da

harmonização salarial, ponto
"irredutível", estão em causa
outros problemas graves de
insalubridade e de falta de

condições de trabalho.
Antecipando a presença da

ministra hoje no Parlamento, o

dirigente sindical André
Albuquerque voltou a refutar a

argumentação da tutela, que
acusou os trabalhadores de

pretenderem aumentos
superiores a 10% quando o que
estes reivindicam é salário igual

para trabalho igual: "Por mais
vezes que a ministra repita a

expressão 'aumentos salariais',
será sempre uma mentira."

"O que a ministra tem estado a

fazer é apagar fogo com
gasolina", disse Carolino
Carreira, delegado sindical do
São Carlos. Em representação
dos trabalhadores da CNB, o
bailarino principal Carlos Pinillos

apontou graves problemas no
Teatro Camões, casa da

companhia: "Temos ratos a cair
na plateia, no público, durante
os espectáculos. Estamos a

desviar infiltrações de água nos
corredores e em áreas

estratégicas de trabalho. Uma

pala da entrada principal caiu e

o acesso do público ao teatro
tem de ser feito por uma saída
de emergência."

Perante a imposição das 40
horas semanais à CNB, o

Cena-STE não põe de parte uma
acção judicial, que só será
definida após os trabalhadores
receberem uma directiva interna
sobre a alteração decretada pelo
MC, o que até ontem não tinha
acontecido. Hugo Geada


