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 1 Mensagem do Presidente 
 
O ano de 2010 foi um ano de mudança para o OPART. Num prazo de poucos meses alteraram-se a 
composição do conselho de administração e ambos os directores artísticos, do Teatro Nacional de 
São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado. 
 
Com a tomada de posse do conselho de administração a que tenho a honra de ainda presidir, 
encontrando-me demissionário à data de elaboração deste relatório, iniciou-se uma fase de 
investigação e reflexão sobre a realidade do OPART, da sua actividade e dos seus recursos 
humanos. Simultaneamente, e com Martin André como consultor, fizemos um gigantesco esforço 
de preparação da Temporada 2010-2011 do TNSC, que tinha sido deixada apenas parcialmente 
elaborada pelo anterior director artístico. Aquando da assunção plena das suas funções como 
director artístico do TNSC, a 1 de Agosto de 2010, Martin André tinha já uma grande parte da 
temporada estabilizada. 
 
A 1 de Outubro de 2010 Luísa Taveira assumiu as funções de directora artística da Companhia 
Nacional de Bailado, comprometendo-se a cumprir a programação definida até ao final de 2010 
pelo anterior director artístico, Vasco Wellenkamp. 
 
Os primeiros meses do nosso mandato foram assim de intensa actividade no sentido de assegurar 
a manutenção da actividade de ambas as casas, ao mesmo tempo que nos fomos inteirando dos 
seus problemas e desafios internos. No entanto, algo ficou desde logo patente, a dedicação e 
empenhamento de todos quantos trabalham no OPART, no TNSC, na CNB, na Orquestra e no 
Coro. 
 
No TNSC, com o director artístico Martin André, aumentámos o número de concertos sinfónicos, 
de regresso à Sala Principal do TNSC, depois de um longo período em que tal não aconteceu, 
evitando assim onerosas deslocações para outras salas da cidade. Apresentámos ciclos temáticos 
no Foyer e no Salão Nobre, sempre para plateias esgotadas, e iniciámos um novo conceito para 
atracção de novos públicos, o Contar uma Ópera, cujos frutos começámos desde logo a sentir pela 
enorme adesão de público jovem às suas récitas e a outros espectáculos da temporada. 
 
Na CNB, a directora artística Luísa Taveira está a trabalhar na criação de uma identidade própria 
para a única companhia Portuguesa de bailado de reportório, que a diferencie de uma certa 
massa de companhias internacionais relativamente indistinta. Está desde já definida uma 
estratégia até 2013 que decerto cumprirá este objectivo. 
 
Em ambas estas casas, em constante diálogo com todos, empreendemos um esforço de 
regularização de práticas de trabalho que se encontravam, em muitos casos, obsoletas, 
valorizando o desempenho dos seus corpos artísticos, técnicos e administrativos. 
 
A situação financeira do OPART continua a ser muitíssimo preocupante e fortemente 
condicionante da sua actividade e prestígio. Enquanto não se produzir uma reflexão alargada 
sobre que teatro lírico e companhia de bailado o país pretende, com que meios e sob que modelo 
organizacional, dificilmente estas instituições poderão voltar a ser eficientes no cumprimento da 
missão de serviço público que creio fundamental. 
 
Jorge Salavisa 
Presidente do Conselho de Administração do OPART E.P.E. 
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  2 Enquadramento 
 2.1 História da Empresa  
 
A aprovação do Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado, abreviadamente 
designado por PRACE, através da Resolução do Conselho de Ministros nº 124/2005, de 4 de Agosto, 
consubstancia a intenção de modernização da Administração Pública do XVII Governo Constitucional, 
consagrando-a como um dos instrumentos fundamentais da estratégia de desenvolvimento do país. 
 
As linhas de orientação gerais e específicas para a reestruturação dos ministérios são definidas na Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 39/2006, de 30 de Março. O novo modelo organizacional aqui introduzido tem 
por base a racionalização de estruturas e o reforço e homogeneização das funções estratégicas de suporte à 
governação.  
 
É no seguimento do esforço de Reestruturação da Administração Central do Estado, que a Lei Orgânica do 
Ministério da Cultura, estabelecida no Decreto-Lei n.º 215/2006, de 27 de Outubro, define o modelo de 
organização dos seus serviços e prevê as condições de criação do OPART, E.P.E., nomeadamente no n.º 6, do 
artigo 26º sob a epígrafe Criação, Extinção e Reestruturação de Serviços e Organismos.  
Através da publicação e entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 160/2007, de 27 de Abril, é então criado o 
OPART – Organismo de Produção Artística, E.P.E., pela transformação do Teatro Nacional de São Carlos e da 
Companhia Nacional de Bailado numa entidade pública empresarial. 
 
Com a criação desta entidade pública empresarial procura-se concretizar, no âmbito do Ministério da 
Cultura, um programa de modernização da Administração Pública através da melhoria da qualidade dos 
serviços públicos a prestar à comunidade, com ganhos de eficiência, racionalização e optimização dos 
recursos humanos e materiais que lhe estão afectos. 
 
A génese do OPART, E.P.E. surge, assim, em boa medida, da tomada de consciência por parte do legislador 
de que a falta de autonomia financeira dos anteriores institutos públicos de produção artística (TNSC e CNB) 
se vinha revelando inadequada ao cabal exercício das suas missões, o que recomenda a sua transformação 
em entidades públicas empresariais.  
 
De facto, a ausência de autonomia financeira condicionava a execução eficiente da missão de serviço 
público que lhes havia sido confiada, nomeadamente porque os impedia de delinearem uma estratégia de 
horizonte plurianual, de planearem antecipada e atempadamente a produção e a programação artística, de 
se inserirem em redes internacionais de co-produção e intercâmbio e de gerirem com eficiência os seus 
recursos. Nesta altura, a figura jurídica da Entidade Pública Empresarial (EPE) surgiu como a mais adequada 
ao legislador para restituir aos organismos a plena autonomia administrativa e financeira. 
 
Pretende-se assegurar, conforme intenção do legislador, a autonomia e identidade própria de cada projecto 
artístico – da CNB e do TNSC – cada qual dotado da sua própria direcção artística, investida de todos os 
necessários poderes de superintendência na produção, programação, comunicação e projectos educativos, 
poderes indispensáveis para o desempenho das suas respectivas competências como garante da coerência 
e da excelência da actividade artística bem como da imagem que dela se projecta, nacional e 
internacionalmente, sem prejuízo da coordenação, articulação e partilha de meios pessoais e materiais de 
produção e programação no seio do OPART. 
 
Com a criação, no dia 1 de Maio de 2007, do OPART – Organismo de Produção Artística, E.P.E., emergiram 
para esta entidade pública empresarial um conjunto de desafios para cumprir, uns resultantes do próprio 
texto legal, outros decorrentes da delicada situação económico-financeira e organizacional herdada, outros 
ainda do volume de actividade a desenvolver. 
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O primeiro triénio de actividade do OPART, 2007-2010 ficou assim marcado pela estruturação desta EPE, 
tendo sido elaborados e aprovados os documentos organizativos fundamentais do mesmo, nomeadamente 
o seu Regulamento Interno e o Contrato-Programa para o biénio 2008-2009. 
 
O projecto organizacional do OPART tem-se visto limitado pela recorrente demora na apreciação e 
aprovação dos documentos e planos por parte da tutela. É de notar, por exemplo, que, à data de elaboração 
deste relatório, o Contrato-Programa 2010-2012 não foi ainda aprovado. Simultaneamente, a situação 
financeira da empresa tem-se degradado em virtude de o plano de saneamento financeiro, apresentado em 
2008 e que previa um aumento de capital estatutário de 4M€, ter sido tacitamente aprovado mas só 
parcialmente executado, com um aumento de 2M€ realizado em 2009. 
 
O actual Conselho de Administração tomou posse no dia 18 de Maio de 2010, tendo assumido como 
prioridades a refundação artística das duas entidades sob gestão, TNSC e CNB, bem como a reformulação 
dos modelos de trabalho vigentes. 
 
O actual Director Artístico do TNSC, Martin André, entrou em plenas funções a 1 de Agosto de 2010, após 
um período de dois meses e meio como consultor do Conselho de Administração. 
 
A actual Directora Artística da CNB, Luísa Taveira, entrou em plenas funções a 1 de Outubro de 2010, após 
um período de um mês como consultor do Conselho de Administração. 
 
 
 2.2 Nomeação dos Órgãos Sociais  
 
Os membros do Conselho de Administração do OPART, E.P.E. foram nomeados através da Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 18/2010, de 9 de Junho. 
 
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 7º dos Estatutos do OPART, E.P.E., aprovados pelo Decreto-Lei n.º 
160/2007, de 27 de Abril, os membros do conselho de administração foram nomeados, sob proposta dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas da cultura e das finanças, nos seguintes termos: 
 
Presidente 
José Jorge Salavisa Martins Godinho 
 
Vogais 
César Aires Oliveira Melo Nunes Viana 
Rui André Catarino Fernandes Rodrigues Gonçalves 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 14º dos Estatutos do Organismo de Produção Artística, E.P.E., o fiscal único foi 
nomeado pelo período de três anos, por Despacho Conjunto do Ministro de Estado e das Finanças e do 
Ministro da Cultura. Assim, foram nomeados por despacho conjunto para o triénio 2007-2009 os seguintes 
membros: 
 
Fiscal Único 
Joaquim Camilo & Associado, SROC, inscrita na OROC com o n.º 147, NIPC 503 848 522, com sede na Rua 
Odete Saint-Maurice, 3L, Piso -1, Esc.B, 1700-097 Lisboa, representada pelo Dr. Joaquim Pereira da Silva 
Camilo, ROC n.º 829, casado, com o domicílio profissional na morada da SROC. 
 
Fiscal Único Suplente 
Dr. Geoffrey Michael Fletcher, ROC n.º 985, casado, com o domicílio profissional na morada da SROC. 
 
Na ausência de nova nomeação no ano de 2010, o fiscal único e o fiscal único suplente mantiveram-se em 
funções até à data. Já durante a elaboração deste Relatório e Contas, estando a auditoria às contas de 2010 
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realizada pelo fiscal único, o Conselho de Administração do OPART foi informado, a 9 de Março de 2011, da 
nomeação, com efeitos a 30 de Novembro de 2010, de um novo fiscal único. Foram solicitadas instruções à 
dupla tutela sobre o procedimento a adoptar, não tendo sido, à data, recebida qualquer resposta. 
 
 
 2.3 Nomeação dos Directores Artísticos  
 
Christoph Dammann foi nomeado, por Despacho Conjunto dos Ministros de Estado e das Finanças e da 
Cultura, de 28 de Dezembro de 2007, com efeitos reportados a 1 de Junho de 2007, para o cargo de Director 
Artístico do TNSC. O seu mandato teve início no dia 1 de Junho de 2007 e teria o seu término no dia 31 de 
Agosto de 2012, excedendo a duração de 3 anos (prevista como regra). No entanto, as suas funções 
cessaram, por mútuo acordo, a 30 de Abril de 2010.  
 
Martin André foi nomeado, por Despacho Conjunto dos Ministros de Estado e das Finanças e da Cultura, de 
20 de Maio de 2010, para o cargo de Director Artístico do TNSC. O seu mandato teve início no dia 1 de 
Agosto de 2010 e terminará no dia 31 de Julho de 2013. 
 
Vasco Raimundo Wellenkamp Natividade foi nomeado, por Despacho Conjunto dos Ministros de Estado e 
das Finanças e da Cultura, de 28 de Dezembro de 2007, com efeitos reportados a 1 de Outubro de 2007, 
para o cargo de Director Artístico da CNB. O seu mandato teve início no dia 1 de Outubro de 2007 e 
terminou no dia 30 de Setembro de 2010. 
 
Luísa Taveira foi nomeada, por Despacho Conjunto dos Ministros de Estado e das Finanças e da Cultura, de 
29 de Setembro de 2010, para o cargo de Directora Artística da CNB. O seu mandato teve início no dia 1 de 
Outubro de 2010 e terminará no dia 30 de Setembro de 2013. 
 
 
 2.4 Evolução da situação económico-financeira  
 
O Decreto-Lei n.º 160/2007 estabelece que “o OPART sucede automática e globalmente ao Teatro Nacional 
de São Carlos e à Companhia Nacional de Bailado, continuando a personalidade jurídica destes, conservando 
a universalidade dos bens, direitos e obrigações, integrantes da sua esfera jurídica no momento da 
transformação” (n.º 1 do artigo 10.º). Daqui resultou um balanço de abertura que apresentava uma 
situação líquida de 1,5 M euros, incluindo a totalidade do saldo orçamental proveniente do orçamento de 
estado das duas entidades, no valor de 7,1 M euros. Desta forma, até ao final do ano 2007 (Julho a 
Dezembro) só ficaram libertos para o financiamento das despesas de funcionamento do OPART 1,5 M euros, 
originando um resultado de -7,6 M euros e uma situação líquida negativa de -4,1 M euros. 
 
Este contexto de partida determinou e condicionou a actividade desenvolvida pelo OPART no período em 
que funcionou em 2007 e conduziu a uma situação líquida negativa no final desse ano de 4,1M euros, 
tornando urgente proceder a um aumento de capital que colocasse o OPART numa situação financeira mais 
estável e garantisse um capital próprio positivo. 
 
A Direcção-Geral do Tesouro e Finanças reconhece na sua análise ao Relatório de Gestão e Contas de 2007, 
que o “facto de não ter ocorrido o saneamento financeiro das entidades antecessoras desta empresa, antes 
da sua constituição, condicionou a obtenção de melhores resultados…” e, consequentemente, o despacho 
conjunto de Sua Exª. o Ministro de Estado e das Finanças e de Sua Exª. o Ministro da Cultura que aprova o 
Relatório e Contas de 2007 determina que o Conselho de Administração do OPART deve apresentar um 
plano de reestruturação financeira que vise conferir à entidade a “necessária sustentabilidade económica e 
financeira”. 
 
O Plano de Reestruturação pedido foi entregue em Outubro de 2008 prevendo um aumento de Capital de 
4.000.000€ a realizar de forma faseada até 2010 – 2M euros em 2008, 1M euros em 2009 e 1M euros em 
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2010. Não tendo havido uma aprovação explícita ao plano apresentado, em 2008, e de acordo com o 
proposto no mesmo, foi realizado um aumento de capital de 2M euros, elevando o Capital estatutário da 
entidade para 4M euros. O primeiro ano completo de funcionamento do OPART – 2008 – acabou assim com 
um resultado equilibrado (38m€). 
 
O ano de 2009 contou com uma indemnização compensatória líquida igual à de 2008 (18,3M euros) para 
fazer face a um aumento de custos de estrutura por via dos custos com pessoal – resultantes dos aumentos 
salariais e do vencimento de diuturnidades resultantes dos contratos de trabalho celebrados no passado. 
Dessa forma, para não repercutir estes aumentos de forma negativa nos orçamentos destinados à 
produção, o resultado apresentado foi de 568 mil euros negativos (para 666 mil euros negativos 
orçamentados).  
 
A existência do OPART tem sido marcada por instabilidade e incerteza do ponto de vista económico e 
financeiro, gerada pelo atraso na formalização dos contratos-programa e a decorrente instabilidade a nível 
da sua tesouraria. Tal tem obrigado ao adiamento de investimentos urgentes, bem como de algumas 
intervenções de mera manutenção e outros custos correntes indispensáveis. 
 
O contrato programa para 2008/2009 só foi assinado em Janeiro de 2009 e o contrato programa do triénio 
2010/2012 está ainda em apreciação pela Tutela.  
 
Esta situação condiciona a capacidade de negociação da empresa e obriga-a a adiar decisões estratégicas e 
de investimento. Como se sabe, as temporadas decorrem de Setembro de um ano a Junho do ano seguinte, 
o que significa que aquando do anúncio das temporadas (normalmente em Julho, sendo que em 2010 tal 
anúncio ocorreu extraordinariamente em Setembro), não se conheça com rigor o valor do orçamento 
disponível para a sua execução. 
 
Para além disso, e pela mesma razão, o OPART encontra-se impedido de receber a IC, obrigando-o a contrair 
empréstimos junto da DGTF. Note-se que em 2009 a IC só foi libertada em Outubro e em 2010 em 
Dezembro. 
 
O Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2010 foi apresentado, de acordo com o previsto nos 
estatutos, em Novembro de 2009. Esse plano assentava numa série de pressupostos considerados como 
fundamentais para o exercício cabal da missão de serviço público atribuída ao OPART. Um pressuposto 
fundamental era a realização dos 2M euros de Capital Estatutário, previstos no Plano de Reestruturação, 
destinados à recuperação da falência técnica apresentada e ao financiamento da empresa. Parte deste 
aumento era essencial para o financiamento dos investimentos previstos (1.472 mil euros) e o restante para 
assegurar o financiamento da própria actividade. 
 
A não realização do aumento de capital tem condicionado fortemente o desempenho da tesouraria, 
significando isto que o OPART tem vindo a aumentar os seus prazos médios de pagamento, com efeitos 
negativos na sua relação com terceiros e na sua capacidade de negociação junto destes.  
 
Em Janeiro de 2010 foi solicitado pela Tutela que o Orçamento apresentado fosse reformulado alterando 
dois pressupostos: a IC deveria manter-se ao nível do ano anterior (i.e. 18,4M euros líquidos de IVA) e os 
aumentos salariais seriam nulos. Na realidade a IC liquida saldou-se em apenas 18,2M euros devido ao 
aumento da taxa de IVA. 
Nenhuma indicação foi dada relativamente ao pressuposto de aumento de capital, que se manteve. 
 
Visto que o funcionamento das duas entidades artísticas geridas pelo OPART não podia ser suspenso 
enquanto se aguardava resposta ao Plano e Orçamento apresentado, e apesar de o mesmo não ter ainda 
sido aprovado, este foi a referência para a execução da actividade. 
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 3 Governo da Sociedade 
 3.1 Missão, Objectivos e Políticas da Empresa 
 3.1.1 Missão  
 
O OPART, E.P.E. – Organismo de Produção Artística tem como missão a prestação de um serviço público na 
área da música erudita e do bailado, nele se compreendendo a música, a ópera e o bailado, nomeadamente 
com recurso à Orquestra Sinfónica Portuguesa, ao Coro do TNSC e aos Bailarinos da CNB, através de dois 
projectos culturais e artísticos autónomos, com identidades próprias, sem prejuízo da coordenação, 
articulação e partilha dos meios pessoais e materiais de produção e programação, segundo os mais elevados 
padrões de qualidade a nível artístico e técnico. 
 
O OPART deverá, assim, assegurar a promoção e produção regular de uma programação músico-teatral 
diversificada, compreendendo, nomeadamente, espectáculos de música, ópera e bailado segundo elevados 
padrões de reconhecida excelência e qualidade, bem como a promoção do acesso à fruição e à prática 
destes domínios de actividade artística por parte dos cidadãos. 
 
Incumbe, ainda, ao OPART a preservação, a recuperação e a divulgação do património músico-teatral e do 
bailado clássico, bem como a conservação e beneficiação dos edifícios do TNSC e do Teatro Camões. 
 
 
 3.1.2 Objectivos e seu Grau de Cumprimento 
 3.1.2.1 Enquadramento dos Objectivos na Estratégia da Empresa  
 
O actual conselho de administração do OPART, empossado em Maio de 2010, decidiu manter, para o ano de 
2010, os objectivos estratégicos delineados pelo anterior conselho de administração. Na análise do 
desempenho do OPART em 2010, no entanto, é necessário ter em consideração o facto de a actividade se 
ter desenvolvido num clima de grande instabilidade económico-financeira. O actual conselho de 
administração viu-se na contingência de implementar uma política de redução de custos que teve como 
objectivo principiar um reequilíbrio orçamental e financeiro, evitando a ruptura da empresa e da 
programação das suas entidades artísticas. Este esforço foi feito sem que o plano de actividades para 2010 
tivesse sido aprovado, o que só aconteceu em Dezembro passado, e na referida situação de 
estrangulamento financeiro.  
 
O facto de a tomada de posse ter ocorrido numa altura em que não estava ainda definida uma grande parte 
da programação do TNSC e da CNB para a temporada 2010-2011 obrigou o conselho de administração a 
concentrar-se na sua elaboração, muito para além do que seria desejável. O curtíssimo espaço de tempo 
que decorreu entre a entrada em funções dos Directores Artísticos e a apresentação das suas temporadas é 
exemplificativo do hercúleo trabalho desenvolvido nesta área. Assim se justifica a manutenção das linhas de 
orientação estratégicas delineadas pelo anterior conselho de administração, que se passam a referir e 
detalhar: 
 
 

 LOE1 - Garantia dos Padrões de Excelência das Prestações Artísticas 
 LOE2 – Consolidação do Volume de Actividade Artística 
 LOE3 – Captação de Novos Públicos e Abertura à Sociedade Civil 
 LOE4 – Dinamização de Actividades Conjuntas 
 LOE5 – Racionalização, Estruturação e Qualificação dos Recursos Humanos 
 LOE6 – Aumento das Receitas Próprias 
 LOE7 – Investimento em infra-estruturas 
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LOE1 - Garantia dos Padrões de Excelência das Prestações Artísticas 
 
 Esta linha de orientação estratégica não é susceptível de avaliação por metas quantificáveis, uma vez 

que a manutenção dos padrões de excelência de ambas as entidades artísticas é exclusivamente 
garantida pelo critério dos Directores Artísticos, que são nomeados por despacho conjunto dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da cultura. O desenvolvimento desta 
linha de excelência, como objectivo estratégico fundamental, requer, no entanto, não apenas uma 
programação artística compatível, mas também uma linha de melhoria contínua de competências dos 
três corpos artísticos que integram a empresa, bem como uma maior selectividade dos espectáculos 
acolhidos e oferecidos no Teatro Camões e no TNSC. 

 
LOE2 – Consolidação do Volume de Actividade Artística 
 
 Após o crescimento registado na oferta de espectáculos e na sua procura (número de espectadores) em 

2008 e 2009, constituem objectivos estratégicos fundamentais, para o triénio 2010-2012, consolidar e 
balancear o volume de actividade artística pelos três corpos artísticos geridos pelo OPART. Tal 
consolidação, passa por manter o número anual de récitas de ópera e promover o aumento do número 
anual de concertos da OSP e espectáculos da CNB, bem como o número de espectadores dos mesmos.  

 
LOE3 – Captação de Novos Públicos e Abertura à Sociedade Civil 
 
 O objectivo estratégico de captar e formar novos públicos promovido através da abertura das estruturas 

físicas geridas pelo OPART, E.P.E. (Teatro Camões e TNSC), e das produções dos três corpos artísticos da 
empresa à Sociedade Civil permanece para o horizonte temporal 2010-2012 e consubstancia-se em 
objectivos de gestão com metas quantificadas e estabelecidas para os diversos indicadores 
considerados adequados para avaliar a concretização desta linha de orientação estratégica (p.e. 
récitas/espectáculos/concertos produzidos fora da assinatura, de entrada livre, em itinerâncias, etc.). 
Constitui objectivo estratégico fundamental do OPART, E.P.E., promover as itinerâncias, assegurando, se 
possível, a apresentação de uma récita de ópera no Porto.       

 
LOE4 – Dinamização de Actividades Conjuntas 
 
 A consagração numa única entidade do TNSC e da CNB cria condições para o prosseguimento do 

objectivo estratégico de dinamização de actividades conjuntas, consubstanciável, nomeadamente, 
através do aproveitamento eficiente dos recursos disponíveis, tanto ao nível das produções artísticas 
(p.e. participação cruzada dos corpos artísticos do OPART - Coro do TNSC, OSP e CNB) como da gestão 
de espaços e da racionalização de meios disponíveis (p.e., partilha de recursos humanos e materiais) 
como, também, da comercialização e promoção conjuntas (p.e., assinaturas conjuntas para o TNSC e 
CNB) ou, ainda, do estabelecimento de parcerias conjuntas com diversos interlocutores da comunidade 
(p.e. mecenato conjunto). 

 
LOE5 – Racionalização, Estruturação e Qualificação dos Recursos Humanos 
 
 Racionalizar, estruturar e qualificar os recursos humanos, apostando no desenvolvimento de uma 

gestão estratégica de pessoas, suportada no cumprimento e desenvolvimento do Regulamento Interno 
da empresa, na definição de objectivos e na avaliação de desempenho. 

 
LOE6 - Aumento das Receitas Próprias 
 
 O objectivo estratégico de aumento dos proveitos próprios deve continuar a ser prosseguido, tanto ao 

nível das receitas de bilheteira como da prestação de serviços, universo no qual se enquadra um 
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conjunto de acções tendentes a possibilitar o crescimento da venda de espectáculos em digressão, do 
arrendamento do espaço disponível a terceiros, da disponibilização dos corpos artísticos para 
espectáculos por encomenda, da diversificação da oferta de bilhetes e assinaturas (com diversas 
combinações, incluindo ópera, bailado e concertos sinfónicos), da rentabilização dos espaços nobres do 
TNSC e do Teatro Camões, nomeadamente através da realização de múltiplos eventos. O ponto seguinte 
define dois indicadores (receitas próprias e auto-sustentabilidade) com metas estabelecidas que 
permitirão avaliar o grau de concretização deste objectivo estratégico. 

 
LOE7 – Investimento em infra-estruturas 
 
 O OPART, E.P.E., tem como novo objectivo estratégico para o triénio 2010-2012 a beneficiação dos dois 

teatros, TNSC e Teatro Camões, e, ainda, das instalações da Rua Victor Cordon, com vista a proporcionar 
aos seus corpos artísticos as condições de trabalho adequadas para os elevados níveis de prestação que 
lhes são exigidos. A concretização do plano de investimentos elaborado e deste objectivo estratégico 
encontra-se, porém, condicionada à realização dos aumentos do Capital Estatutário previstos no plano 
de reestruturação. 

 
 
 3.1.2.2 Grau de Cumprimento dos Objectivos em 2010 
 
Se, em 2007, o desígnio essencial do OPART esteve na edificação de um projecto organizacional a partir de 
uma missão prevista na lei, em 2008 e 2009 o objectivo fundamental consistiu na concretização desse 
projecto que incluía, como se demonstrou no ponto anterior, uma visão própria, uma política com linhas de 
orientação estratégica bem definidas e alinhadas com um quadro de objectivos com metas quantificáveis e, 
ainda, uma estrutura organizacional adequada à mudança de paradigma que se pretendeu implementar. 
 
A execução do projecto organizacional do OPART, em 2008, 2009 e 2010, avalia-se através do grau de 
cumprimento dos objectivos definidos em sede de contrato-programa e que se expõe no Quadro de Bordo. 
 
Em suma, e como se demonstra pela análise do Quadro de Bordo, o OPART atingiu um grau de 
cumprimento dos seus objectivos para 2010 de 101%, portanto em linha com o previsto. 
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Ex ecução E xecuç ão Objectivo E xec ução
Desc ri ção Designação

2008 2009 201 0 2010

Liricos Público  Ge ral
Lí ricos             

Públi co Geral
70% 5,9% 29 31 27 30 111% 7%

Conc er tos Sinfónicos, Corais  S in fónicos e outros Púb lico 
Geral

Outros TNSC  
Públi co Geral

30% 2,5% 10 17 16 23 144% 4%

CNB Bailados Público Geral
CNB                  

Públi co Geral
90% 3,7% 29 27 35 29 83% 3%

A colhimentos no T. Camões
Acolhimentos no 

T.Camões
10% 0,4% 13 14 8 8 100% 0%

Líricos Público Gera l
Lí ricos             

Públi co Geral
70% 5,9% 1 8. 398 18.534 14.990 15. 537 104% 6%

Conc er tos Sinfónicos, Corais  S in fónicos e outros Púb lico 
Geral

Outros TNSC  
Públi co Geral

30% 2,5% 4.856 6.061 4.750 6.4 34 135% 3%

CNB Bailados Público Geral
CNB                  

Públi co Geral
90% 3,7% 1 0. 720 7.156 14.650 10. 800 74% 3%

A colhimentos no T. Camões
Acolhimentos no 

T.Camões
10% 0,4% 2.977 3.905 2.716 1.5 76 58% 0%

Líricos fo ra da assinatura do TNSC ( Público em geral, Pú blic o 
esc olar , famílias e e stúdio de ópera e itinerâncias li rica)

Lí ricos              
Novos Públicos

67 % 4,2% 28 39 41 33 80% 3%

TNSC - Entrada Livr e, Públ ico escolar , famíl ias, Itiner anc ias e 
Colaborações

Outros TNSC Novos 
Públ icos 33 % 4,2% 51 63 64 57 89% 4%

CNB                                 
(33 %)

CNB Bailados - Entrada Livre, Públic o escolar , famílias, 
Itinerancias e Colab orações

CNB                   
Novos Públicos

33% 4,1% 40 39 32 34 106% 4%

Líricos fo ra da assinatura no TNSC ( Público em geral, Pú blic o 
esc olar , famílias e e stúdio de ópera)

Lí ricos              
Novos Públicos 67 % 4,2% 9.931 20.933 17.296 13. 574 78% 3%

TNSC - Entrada Livr e, Públ ico escolar , famíl ias, Itiner anc ias e 
Colaborações

Outros TNSC Novos 
Públ icos 33 % 4,2% 5.804 23.152 31.500 36. 193 115% 5%

CNB                                 
(33 %)                  

CNB Bailados - Entrada Livre, Públic o escolar , famílias, 
Itinerancias e Colab orações

CNB                   
Novos Públicos

33% 4,1% 6.778 15.833 12.675 17. 777 140% 6%

Total Espe ctá culos (LOE 2) 25,0% 200 230 223 214 96%
Total Espe cta dores (LOE 2) 25,0% 5 9. 464 95.574 98.577 101.891 103%

Total Espe ctá culos Novos Públicos (LOE 3) 119 141 137 124 91%
Total Espe cta dores Novos Públicos (LOE 3 ) 2 2. 513 59.918 61.471 67. 544 110%

LOE 3 Indemniz. Compen satória ( liqu ida d e IVA) / nº total de 
beneficiár ios (em euros)

Eficácia Soc ial 18 % 7,0% 138 125 125 139 89% 6%

LOE 6 Receitas Próprias / (Receita s Próprias + IC) Auto-
Sus tentabilidade

14 % 16,0% 10,3% 11,5% 13,0 % 12, 5% 96% 15,3%

LOE 5 Venda s+Prestaçã o de Serviços+ Subsídios à 
Exploração (líqu idos Ofe rt as e IC) Receitas Próprias 29 % 9,0% 2.335 2.634 2.747 2.5 92 94% 8%

Resultado Operac ional (em milhares de  e uro s) Res ultado 
Operaci onal 32 % 14,5% -657 -791 -670 -551 118% 17%

Prazo Médio de Pagame nto s (RCM 34/2008) Pra zo Médio de 
Paga me ntos 7 % 3,5% 42 37 42 58 62% 2%

50,0% 101%

100, 0%

(coluna 2) (coluna 3) (colu na 4) (coluna 6) (colun a 7) (c oluna 8) (co luna 9) (c oluna 10)

Avaliação  
ponderada dos 

object ivos

Grau de 
Cumprimento

Ponderaçã o 
2010/12
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CNB                                 
(33 %)

Nº de 
Espect adores  

(25%)

TNSC                               
(67 %)

Nº de 
Espectáculo s  

(25%)

TNSC                               
(67 %)
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Espect adores  

(25%)

TNSC                               
(67 %)                       

Quad ro de Bordo - OPART

(coluna 1) (coluna 5)

Nº de 
Espectáculo s  

(25%)

TNSC                               
(67 %)

CNB                                 
(33 %)

Indicadores 
Comuns

Ident idade
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 3.2 Regulamentos 
 
Encontra-se em vigor o Regulamento Interno previsto no artigo 12º do Decreto-Lei nº 160/2007, de 27 de 
Abril, aprovado por despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado da Cultura, em 22 de Outubro de 
2007. 
 
A Autoridade para as Condições de Trabalho validou o regulamento interno em 22 Novembro de 2007, 
tendo o seu texto sido distribuído em mão a cada um dos colaboradores do OPART em Dezembro de 2007. 
Seguiu-se a nomeação dos responsáveis de 1ª linha que entraram em funções, tal como o regulamento 
interno em vigor, a 1 de Janeiro de 2008. 
 
Recorde-se, a este propósito, o facto de tanto o TNSC como a CNB, enquanto organismos públicos, não 
terem conseguido ao longo da sua existência estabilizar formalmente um organigrama, situação que hoje 
se encontra definitivamente ultrapassada no quadro  do OPART – Organismo de Produção Artística E.P.E. 
 
Registe-se que a necessidade de estruturação relevou, não apenas da operação de transformação de dois 
institutos públicos numa única entidade empresarial, mas também, e fundamentalmente, do estádio de 
desenvolvimento organizacional rudimentar em que cada um dos institutos de origem se encontrava e que, 
de resto, os sucessivos relatórios do IGAC – Inspecção Geral das Actividades Culturais vinham dando conta. 
 
Em termos substantivos, o Regulamento Interno do OPART consagra a autonomia de ambas as identidades 
artísticas (TNSC e CNB), cada qual dotada do seu Director Artístico. 
 
Os Directores Artísticos estão investidos de todos os necessários poderes de superintendência na produção, 
programação, comunicação e projectos educativos, domínios indispensáveis para o desempenho das suas 
respectivas competências como garante da coerência, da excelência artística e da imagem que dela se 
projecta nacional e internacionalmente. 
 
As áreas de suporte (Administrativo-Financeira, Recursos Humanos, Jurídica, Sistemas de informação etc.) 
encontram-se, por seu turno, concentradas de forma a melhor servir toda a organização, 
independentemente da identidade artística. A Direcção de Marketing surge, também, concentrada, 
exercendo as suas funções em reporte hierárquico ao Conselho de Administração e em assessoria a ambos 
os Directores Artísticos.  
 
A estruturação do OPART e dos seus corpos artísticos, técnicos e administrativos, bem como os 
regulamentos que incidem sobre a organização do trabalho, estão em fase de reavaliação. Estão neste 
momento em curso negociações tendentes à revisão dos Regulamentos Internos da Orquestra Sinfónica 
Portuguesa e do Coro do Teatro Nacional de São Carlos. Pretende-se adequar estes instrumentos de 
organização laboral a uma realidade profissional que evoluiu bastante desde o tempo em que foram 
aprovados, tornando assim algumas das suas disposições obsoletas. Também o regime laboral dos técnicos 
adstritos ao trabalho de palco tem sido alvo de persistentes negociações com os trabalhadores do sector, 
com vista a uma flexibilização do horário de trabalho, mais condizente com as exigências do trabalho 
artístico. 

No entanto, o facto de dois dos três membros do conselho de administração se encontrarem, à data, 
demissionários, deixará o trabalho de finalização desta reestruturação ao próximo conselho de 
administração. 
 
Assim, o organigrama do OPART mantém-se o mesmo. 
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Organigrama 
 

Conselho de 
Administração

Direcção de 
Marketing

Direcção 
Financeira e 

Administrativa

Gabinete Jurídico

Gabinete de 
Sistemas de 
Informação

Gabinete de 
Estratégia e 

Desenvolvimento 
Organizacional

Gabinete de 
Gestão do 
Património

Director 
Artístico TNSC

Director 
Artístico CNB

Direcção Técnica 
TNSC

Elenco Artístico da 
CNB

Orquestra Sinfónica 
PortuguesaCoro TNSC

Gestores de Projecto

Direcção Técnica 
CNB

Espectadores / Sociedade Civil

Direcção de 
Espectáculos 

TNSC

Gabinete de 
Es tudos Musicais 

e Dramaturgia

Direcção de 
Recursos 
Humanos

Direcção de 
Espectáculos 

CNB

 
 
 
  
 3.3 Transacções Relevantes com Entidades Relacionadas 
 
Não existem transacções relevantes com entidades relacionadas, com excepção da transferência para o 
OPART E.P.E. do montante de indemnização compensatória prevista no nº5 do artigo 2º dos seus estatutos. 
 
 
 3.4 Outras Transacções 
 
O OPART – Organismo de Produção Artística, E.P.E., com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº18/2008, de 
29 de Janeiro, passou a aplicar este normativo legal à contratação pública.  
 
Não existem transacções que tenham ocorrido fora de mercado nem existe registo de fornecedores que 
representem mais de 5% dos fornecimentos e serviços externos com valor superior a 1M€. 
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 3.5 Modelo de Governo e Identificação dos Membros dos Órgãos Sociais 
 
 

 
Cargo 

 

 
Órgãos Sociais 

 
Eleição 

 
Mandato 

 
 
 
Presidente 
 
Vogal (1) 
 
Vogal (2) 
 

 
Conselho de Administração 
 
José Jorge Salavisa Martins Godinho 
 
Rui André Catarino Fernandes Rodrigues Gonçalves 
 
César Aires Oliveira Melo Nunes Viana 
 

 
 
 
Resolução  
n.º 18/2010 
de 20 Maio 
 
 

 
 
 
 
2010/2012 
 

 
Presidente 
 
Vogal (1) 
 
Vogal (2) 
 

 
 Pedro Miguel dos Santos Moreira 
 
Carlos Manuel dos Santos Vargas 
 
Henrique Daniel Dias Pinto Ferreira 
 

 
 
Resolução  
n.º21/2007 
de 17/Maio 
 
 

 
 
 
2007/2009 
 

 
 
 
Efectivo 
 
Suplente 
 

 
Fiscal Único 
 
Joaquim Camilo & Associado 
 
Dr. Geoffrey Michael Fletcher 
 

 
 
Despacho 
Conjunto 
de 3/Jul/2007 

 
 
 
2007/2009 

    
  
 
 3.5.1 Membros dos Órgãos Sociais – Funções e Responsabilidades 
 
O OPART tem como Órgãos Sociais o Conselho de Administração, composto por três membros, e o Fiscal 
Único, com as competências fixadas na lei e nos Estatutos.  
 
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
São actualmente membros do Conselho de Administração: 
 
José Jorge Salavisa Martins Godinho (Presidente) 

Considerando a sua experiência e habilitações, são da sua responsabilidade as matérias relativas à 
Estratégia Organizacional e de Imagem e à Supervisão Artística e Técnica. 

César Aires Oliveira Melo Nunes Viana (Vogal) 

Em função das suas habilitações e experiência, foram reservadas para si as matérias relativas à Gestão 
Artística Operacional e aos Recursos Humanos. 

Rui André Catarino Fernandes Rodrigues Gonçalves (Vogal) 

Em função das suas habilitações e experiência, foram determinadas as suas áreas de actuação nas matérias 
relativas à área Financeira e Administrativa, ao Património, ao Marketing e à Informática. 
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ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO 
 
Joaquim Camilo & Associado (Fiscal Único)  

O Fiscal Único tem as competências, os poderes e deveres estabelecidos na lei e no Artigo 15º dos Estatutos 
do OPART, E.P.E. 

O Fiscal Único manteve-se em funções enquanto se aguarda a nomeação de novo. A sua nomeação, por 
despacho conjunto de 3 de Julho de 2007, previa o período 2007/2009. Na ausência de nova nomeação no 
ano de 2010, o fiscal único e o fiscal único suplente mantiveram-se em funções até à data.  
 
Já durante a elaboração deste Relatório e Contas, estando a auditoria às contas de 2010 realizada pelo fiscal 
único, o Conselho de Administração do OPART foi informado, a 9 de Março de 2011, da nomeação, com 
efeitos a 30 de Novembro de 2010, de um novo fiscal único. Foram solicitadas instruções à dupla tutela 
sobre o procedimento a adoptar, não tendo sido, à data, recebida qualquer resposta. 
  

 3.5.2 Curricula dos Membros dos Órgãos Sociais 
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
José Jorge Salavisa Martins Godinho 
 
Nasceu em Lisboa, em 1939. Iniciou os seus estudos de dança com Ana Máscolo e prosseguiu a sua 
formação artística em Paris com Victor Gsovsky e Lubov Egorova. Um ano e meio mais tarde (1960), 
ingressou no Grand Ballet du Marquis de Cuevas, onde permaneceu até à extinção da Companhia em Junho 
de 1962. De 1960 a 1962 trabalhou com Bronislava Nijinska, Robert Helpmann, Daniel Seillier, Nicholas 
Beriosoff, Maria Faya, etc..De 1962 a 1963 trabalhou com Roland Petit, tendo então participado em 
espectáculos com Zizi Jeanmaire, Roland Petit e Jean Villar, com o Ballet National Populaire e com os Ballets 
de Paris. Durante este mesmo período participou ainda em vários programas para a Radiotelevisão 
Francesa. Continuou a trabalhar em Paris com Egorova, Gsovsky, Nora Kiss, Serge Peretti, etc. 
 
Em 1963 ingressou no London Festival Ballet, onde permaneceu até 1972. Aí trabalhou com Leonide 
Massine, David Lichine, Harald Lander, Serge Lifar, Mary Skeaping, John Taras, entre outros. Neste período 
dançou todo o repertório clássico, assim como o Poeta em Night Shadow, o 2º e 3º movimentos de Bourrée 
Fantasque de Balanchine, e os papéis principais de Études de Lander, Petruchka, Graduation Ball, D. Quixote 
(3 actos), Suite en Blanc, Witch Boy, etc. Em 1966 criou com John Gilpin e Dianne Richards o bailado em três 
actos Beatrix de Jack Carter.  Durante a estada nesta Companhia, iniciou a sua actividade pedagógica. 
  
A partir de 1970, e até abandonar o London Festival Ballet, participou como bailarino e professor no I e II 
Verão Internacional do Estoril e viajou a várias cidades dos Estados Unidos da América. Associou-se também 
ao agrupamento que viria a ser o futuro New London Ballet, ao lado de Galina Samsova e André Prokovsky. 
Foi então que criou com grande sucesso, o papel de Iago no bailado Otelo de Peter Darrel.   Depois de em 
1972 deixar o London Festival Ballet, continuou a trabalhar como professor nos E.U.A. 
  
Na qualidade de artista convidado do Scottish Ballet, interpretou, com assinalado êxito, o papel principal da 
coreografia em três actos Contos de Hoffman de Darrel. Participou em filmes e actuou para a Televisão de 
Paris, Madrid, Hong-Kong e Japão. A partir de 1973, trabalhou mais assiduamente com o New London Ballet, 
como professor e bailarino, em várias tournées (Canadá, E.U.A., América Central, América do Sul, África, 
Médio Oriente, Extremo Oriente e diversos países da Europa), ao lado de grandes nomes do Bailado, entre 
os quais Margot Fonteyn.  
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Em 1975, abandonou a carreira de bailarino e foi nomeado Mestre de Bailado e Assistente do Director do 
New London Ballet. Continuou neste período como professor convidado em várias companhias, tendo 
passado pelas suas aulas algumas das mais prestigiosas figuras do mundo da Dança: Galina Samsova, Lynn 
Seymour, Margot Fonteyn, Ivan Nagy, David Wall, Robert North, entre outros.  
  
Em 1977 regressou a Portugal, a convite da Fundação Calouste Gulbenkian, como Mestre de Bailado do 
Ballet Gulbenkian. Nesse ano foi nomeado Director Artístico do Ballet Gulbenkian, funções que continuou a 
desempenhar até 23 de Março de 1996, data em que, a seu pedido, abandonou o referido cargo.  
  
Em 1986, Jorge Salavisa, pelo trabalho à frente do Ballet GulbenKian, foi um dos nomeados – a par de 
Jerome Robbins, Michael Clark, Ballet Rambert e bailarinos do Ballet Bolshoi – para o Prémio Laurence 
Olivier atribuído pela Society of West End Theatre de Londres, que tem por objectivo distinguir os artistas e 
as realizações mais notáveis (“The most outstanding achievement”) no Teatro, na Ópera e na Dança, e 
constitui actualmente o galardão mais prestigiado de entre todos os que neste domínio são concedidos na 
Grã-Bretanha.   Ainda pelo seu trabalho à frente do Ballet Gulbenkian, Jorge Salavisa foi condecorado com o 
Grande Oficialato da Ordem do Infante D. Henrique e com a Medalha de Mérito Cultural.  
  
Em 1994, Jorge Salavisa foi responsável artístico pela programação de Dança de Lisboa 94 – Capital Europeia 
da Cultura.  
  
Entre 1984 e 1998, foi professor Coordenador da Oficina Coreográfica da Escola de Dança do Conservatório 
Nacional. Além de frequentes colaborações como professor convidado em diversas companhias no 
estrangeiro foi professor fundador da P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios), associada 
do Teatro da La Monnaie e da companhia Rosas de Anne Teresa de Keersmaeker, em Bruxelas.  
Em Junho de 1996, Jorge Salavisa foi convidado para reestruturar a CNB, tendo assumido em Setembro 
desse ano o cargo de Presidente do Instituto Português do Bailado e da Dança, associação cultural que 
então tutelava a CNB.  
Jorge Salavisa foi Director da Companhia Nacional de Bailado entre 1998 e 2001.  
  
Em 2007 foi-lhe atribuída pela Câmara Municipal de Lisboa a Medalha Municipal de Mérito – Grau Ouro 
pela sua carreira. 
  
Desempenhou, desde Fevereiro de 2002 a Maio de 2010 as funções de Director Artístico do São Luiz Teatro 
Municipal, em Lisboa.  
  
Em 2010 foi uma das dez personalidades nomeadas para o Conselho Nacional da Cultura, do qual abdicou 
para exercer funções como Presidente do Conselho de Administração do OPART, E.P.E, cargo que ocupa 
desde Maio de 2010.   
 
 
César Aires Oliveira Melo Nunes Viana 
 
É licenciado em Ciências Musicais (Universidade Nova de Lisboa) e diplomado em Composição (Escola 
Superior de Música de Lisboa) e Flauta de Bisel (Conservatório Nacional). 
 
Como director de orquestra, tem tido uma intensa actividade discográfica, tendo gravado para as editoras 
EMI Classics, RCA, BMG, Philips, Strauss, etc. Trabalhou como maestro convidado com a Hannover 
Philarmoniker, RIAS Big Band Berlin, Clássica da Madeira, Filarmonia das Beiras, Orquestra Metropolitana de 
Lisboa, Orquestra Francisco Lacerda (Açores), etc. Foi o fundador e director da orquestra independente 
Sinfonia B, activa entre 1995 e 2005. Na corrente temporada merecem destaque as apresentações com a 
Orquestra Francisco Lacerda, dirigindo "A Criação", de Haydn (Out. 2009), e a “9ª Sinfonia” de Beethoven 
(Maio 2010). 
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Composições e orquestrações suas fazem parte do repertório de instituições como Ballet Gulbenkian, 
Companhia Nacional de Bailado, Teatro da Trindade, Lisboa Ballet Contemporâneo, etc. Como intérpretes 
da sua música de câmara têm-se destacado particularmente Luís Cunha, Pavel Gomziakov, Luís Andrade, 
Teimuraz Janikashvili, Daniel Schvetz, Quarteto São Roque, Liviu Scripcaru, Adrian Florescu, Gerardo 
Gramajo e outros. Neste domínio, são de assinalar em 2010 o registo discográfico do duo ‘Sermaf’, por 
Daniel Garlitsky e Natalia Tchitch, e as estreias de duas novas encomendas: uma nova peça para violino e 
piano por Tatiana Samouil e Filipe Pinto-Ribeiro (Maio – Moscovo e S. Petersburgo) e de uma obra para o 
ensemble de Mika Suihkonen (Outubro – Helsínquia). Em Novembro de 2010 terá lugar a estreia da peça 
"Fate", no Canadá, por Bertrand Raoulx e Carlo Colombo. 
 
Tem sido um ardente defensor da música dos grandes compositores portugueses do passado, tendo 
recuperado, editado e gravado importantes obras de Sousa Carvalho, Bomtempo, Santos Pinto e Sá 
Noronha. Ainda neste contexto, teve a seu cargo na Rádio Nacional de Espanha o programa semanal "Solo 
Canciones - Canções de Portugal" e apresenta actualmente "Músicas de Portugal", também semanal. 
 
Como intérprete, tem colaborado com músicos como Nuno Torka Miranda, Mika Suikhonen, Cristiano Holtz, 
Maria João Pires, Annemieke Cantor, Hugo Naessens, etc. Em Portugal, fundou e dirigiu o grupo de música 
antiga Birundum, fez parte de ‘Vozes Alfonsinas’, e em Espanha, onde viveu alguns anos, é o director do 
grupo de música antiga Cobras e Son, com quem tem percorrido palcos de toda a Península Ibérica em 
concertos e gravações. 
  
Ao longo de muitos anos prosseguiu uma carreira docente em instituições como o Conservatório Nacional e 
o Instituto Gregoriano de Lisboa. Tem sido chamado por diversas vezes a desempenhar funções de 
coordenação ou direcção em algumas das instituições por onde tem passado, nomeadamente: Coordenador 
da disciplina de Música da Escola de Dança do Conservatório Nacional; Director Artístico do Centro para o 
Estudo das Artes de Belgais; Coordenador do projecto de Maria João Pires na Fundación Caja Duero 
(Salamanca); Assessor para a área artística da Orquestra Metropolitana de Lisboa; Director Pedagógico do 
Conservatório Metropolitano de Música de Lisboa e da Escola Profissional Metropolitana. 
  
Para a RDP – Antena 2 criou os programas CDs e LPs (em colaboração com João Pedro Delgado) e Música 
em Mi, e é actualmente responsável por Música em Si. 
 
César Viana ocupa funções de vogal do Conselho de Administração do OPART, E.P.E, desde Maio de 2010. 
 
 
Rui André Catarino Fernandes Rodrigues Gonçalves 
 
Nasceu em Braga em 1977. 
 
Teve, entre os 6 e os 16 anos, formação em música e em piano na Escola de Música (actual Conservatório) 
Calouste Gulbenkian de Braga. Em Braga iniciou também a sua experiência enquanto actor, em grupos 
amadores, universitários e profissionais. 
  
Entre 1996 e 2000 estudou e licenciou-se em Economia no Instituto Superior de Economia e Gestão da 
Universidade Técnica de Lisboa, prosseguindo a sua colaboração com grupos de teatro universitários, onde 
enveredou pelas áreas de Gestão e Produção. 
  
Colaborou com a Casa Conveniente e com o Teatro Aberto, enquanto Produtor Executivo. Em 2001 e 2002 
viveu em Roterdão, na Holanda, onde trabalhou na produção da ópera que encerrou as Capitais Europeias 
da Cultura 2001 – Porto e Roterdão. Trabalhou, também em Roterdão, como Analista Financeiro na Reebok 
Europe. 
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Regressado a Portugal em 2003, voltou ao Teatro Aberto, como Gestor de Produção. Em 2004 assumiu as 
funções de Assessor para as Artes do Espectáculo na Vereação da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, 
sendo Vereadora a Dra. Maria Manuel Pinto Barbosa. 
  
De 2005 a 2009 foi o Gestor do São Luiz Teatro Municipal / EGEAC, sendo seu Director Artístico o Prof. Jorge 
Salavisa. 
  
Entre Setembro de 2008 e Maio de 2009 esteve no Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, 
D.C., enquanto Fellow em Gestão das Artes Performativas, integrado num grupo internacional de dez 
gestores artísticos. Trabalhou nos departamentos de Fundraising e Marketing e teve também formação 
nessas áreas e em Planeamento Estratégico, Gestão Financeira, Tecnologias de Informação, entre outras. 
Participou como mentor no programa Arts in Crisis do Kennedy Center, que presta consultoria em Gestão a 
organizações culturais em regime pro bono. Colaborou com a Embaixada da República Checa em 
Washington aquando da digressão americana do Ballet Nacional Checo, nos seus planos de Marketing e 
Relações Públicas. 
  
É pós-graduado pelo Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial do ISCTE em Gestão Cultural 
nas Cidades (2004) e frequentou inúmeros seminários, conferências e acções de formação nesta área, no 
país e no estrangeiro. É Assistente Convidado da Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico 
de Lisboa desde 2008, onde lecciona Gestão Cultural. É regularmente convidado para dar formação por 
várias entidades que promovem cursos nesta área. 
 
Desde Maio de 2010 desempenha as funções de Vogal do Conselho de Administração do OPART, E.P.E. 
 
 
Fiscal Único 
 
Joaquim da Silva Pereira Camilo 
 
Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA), 
com média final de 14 valores, tendo concluído uma pós-graduação em Gestão Fiscal no OVERGEST/ISCTE 
em 2001. 
 
Consultor de empresas desde 1978 nas áreas da contabilidade, auditoria, formação e como perito judicial, 
tendo implementado vários sistemas de contabilidade analítica e de controlo, nomeadamente no grupo 
Sojornal (Jornal Expresso), Dragapor – Sistemas de Dragagens e Six – Empreendimentos Turísticos, S.A. 
(Grupo Guia/Quinta da Marinha). 
 
De 1980 a 1992 foi empresário no ramo industrial e comercial de materiais de construção, actividade que 
lhe permitiu obter conhecimentos da língua e dos mercados espanhol, italiano e francês. Em 1992 foi 
convidado pelo então comissário da EXPO’98 para implementar os serviços administrativos e o sistema de 
contabilidade financeira e analítica da Parque Expo, 98, S.A., onde permaneceu até 1996. Em 1998 foi 
convidado pelo então comissário para coordenar o fecho de contas da EXPO’98 e da sociedade Parque Expo, 
98, S.A. nos anos de 1998 e 1999. 
 
Em 1992 foi Revisor Oficial de Contas a título individual e em 1997 tornou-se sócio fundador da «Joaquim 
Camilo & Virginie Cabo, SROC», actualmente designada por «Joaquim Camilo & Associado, SROC», onde 
exerce a actividade, em regime de exclusividade, de Revisor Oficial de Contas e consultor fiscal e de gestão. 
 
Monitor de acções de formação profissional no âmbito dos cursos: «Técnicos Administrativos e de 
Secretariado», «Escriturários de Contabilidade» e «Demonstrações Financeiras para Juristas». Autor de um 
manual sobre a contabilização do IVA de acordo com o POC e monitor em acções de formação sobre a 
introdução do IVA em Portugal.  
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Professor convidado e autor do programa (aprovado pelo Ministério da Educação) da cadeira de «Gestão 
Financeira de Empresas Turísticas e Hoteleiras», no Instituto Superior de Ciências Educativas. 
 
 
 3.6 Remunerações dos Membros dos Órgãos Sociais 
 3.6.1 Estatuto remuneratório fixado  
 

1. Conselho de Administração 

Presidente 

Remuneração – € 5.400,00, 14 vezes por ano 
Subsídio de Alimentação – € 5,05 (valor diário) 
 
De acordo com o previsto na Lei 12A/2010 ao valor da remuneração base foram deduzidos, desde Junho 
2010, 5% passando o valor ilíquido a 5.130€. 
 

Vogais 

Remuneração – € 4.500,00, 14 vezes por ano 
Subsídio de Alimentação – € 5,05 (valor diário) 
 
De acordo com o previsto na Lei 12A/2010 ao valor da remuneração base foram deduzidos, desde Junho 
2010, 5% passando o valor ilíquido a 4.275€ 
 

2. Órgão de Fiscalização 

Fiscal Único – € 1.350,00, 12 vezes por ano (montante anual equivalente a 25% da quantia correspondente 

a 12 meses do vencimento base mensal ilíquido do Presidente do Conselho de Administração). 
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 3.6.2 Remunerações e outras regalias  
 

1. Conselho de Administração Mandato 1

1. Remuneração Presidente (1) Vogal (2) Vogal (3)
1.1 Remuneração Base/Fixa 24.960,00 € 27.123,00 € 22.950,00 €
1.2 Redução Lei 12-A (30/06/2010)
1.3 Acumulação de funções de gestão
1.4 Prémios de gestão
1.5 IHT (sub. De isenção de horário de trabalho)
1.6 Outras (Subsidio de Férias e Natal) 4.500,00 € 8.646,00 € 3.750,00 €

2. Outras Regalias e Compensações
2.1 Gastos de Utilização de Telefones 901,23 € 697,34 € 190,71 €
2.2 Valor de aquisição/renda de viatura de serviço 4.265,74 € 4.042,99 € 3.649,99 €
2.3 Valor do combustivel gasto com a viatura de serviço 415,19 € 576,32 € 1.148,18 €
2.4 Subsidio de deslocação 0,00 € 1.167,92 € 318,31 €
2.5 Subsidio de refeição 444,40 € 419,15 € 459,55 €
2.6 Outros

3. Encargos com beneficios sociais
3.1 Segurança Social obrigatório 4.419,00 € 7.368,41 € 5.500,20 €
3.2 Seguros de saúde
3.3 Seguros de vida
3.4 Outros (Comparticipação exames médicos ADSE) 184,90 €

4. Informações adicionais
4.1 Opção pelo vencimento de origem (s/n) Não Não Não
4.2 Regime convencionado
4.2.1 Segurança Social (s/n) Não Sim Sim
4.2.2 Outro (s/n) Sim Não Não
4.3 Ano de aquisição da viatura pela empresa a) a) a)
4.4 Exercicio de funções remuneradas fora do grupo Não Sim (b) Não
4.5 Outras
(a) As viaturas de serviço utilizadas são alugadas pelo OPART
(b) Como docente na Universidade Nova de Lisboa
Presidentes
(1) Prof. Pedro Moreira
Vogais
(2) Dr. Carlos Vargas
(3) Dr. Henrique Pinto Ferreira  
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1. Conselho de Administração Mandato 2

1. Remuneração Presidente (1) Vogal (2) Vogal (3)
1.1 Remuneração Base/Fixa 40.140,00 € 33.450,00 € 33.450,00 €
1.2 Redução Lei 12-A (30/06/2010) -2.047,50 € -1.706,25 € -1.706,25 €
1.3 Acumulação de funções de gestão
1.4 Prémios de gestão
1.5 IHT (sub. De isenção de horário de trabalho)
1.6 Outras (Subsidio de Férias e Natal) 6.327,75 € 5.273,13 € 5.273,13 €

2. Outras Regalias e Compensações
2.1 Gastos de Utilização de Telefones 591,80 € 819,96 € 766,20 €
2.2 Valor de aquisição/renda de viatura de serviço 5.661,57 € 5.545,12 € 6.043,95 €
2.3 Valor do combustivel gasto com a viatura de serviço 1.397,19 € 994,23 € 574,20 €
2.4 Subsidio de deslocação 109,83 € 1.116,84 € 525,18 €
2.5 Subsidio de refeição 722,15 € 727,20 € 727,20 €
2.6 Outros

3. Encargos com beneficios sociais
3.1 Segurança Social obrigatório 9.150,57 € 7.625,48 € 7.625,48 €
3.2 Seguros de saúde
3.3 Seguros de vida
3.4 Outros 

4. Informações adicionais
4.1 Opção pelo vencimento de origem (s/n) Não Não Não
4.2 Regime convencionado
4.2.1 Segurança Social (s/n) Sim Sim Sim
4.2.2 Outro (s/n) Não Não Não
4.3 Ano de aquisição da viatura pela empresa a) a) a)
4.4 Exercicio de funções remuneradas fora do grupo Não Não Sim (b)
4.5 Outras
(a) As viaturas de serviço utilizadas são alugadas pelo OPART
(b) Como docente na Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa
Presidentes
(1) Prof. Jorge Salavisa
Vogais
(2) Maestro César Viana
(3) Dr. Rui Catarino  

 
 
2. Órgão de Fiscalização
1. Remuneração Fiscal Único
1.1 Remuneração Base 16.200,00 €  
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 3.7 Análise de Sustentabilidade da Empresa 
 3.7.1 Estratégias adoptadas e grau de cumprimento das metas fixadas  
 
As linhas de orientação estratégica que o OPART prosseguiu em 2010, de acordo com o seu Plano de 
Actividades e Orçamento foram, recorde-se: 

 LOE1 – Garantia dos Padrões de Excelência das Prestações Artísticas 
 LOE2 – Consolidação do Volume de Actividade Artística 
 LOE3 – Captação de Novos Públicos e Abertura à Sociedade Civil 
 LOE4 – Dinamização de Actividades Conjuntas 
 LOE5 – Racionalização, Estruturação e Qualificação dos Recursos Humanos 
 LOE6 – Aumento das Receitas Próprias 
 LOE7 – Investimento em infra-estruturas 
 

De entre estas linhas de orientação estratégica, quatro foram definidas como susceptíveis de serem 
projectadas e avaliadas através de metas quantificáveis (LOE2, LOE3, LOE5 e LO6) devidamente inscritas no 
Quadro de Bordo exposto no ponto 3.1.2.2. 

A análise global dos resultados permitiu aí verificar que o grau de cumprimento das metas definidas foi 
ligeiramente superior ao expectável, com 101%. 
 
Importa agora avaliar em detalhe cada uma das linhas de orientação estratégica. 
 
A análise que se segue será efectuada, essencialmente, tendo por referência os espectáculos produzidos 
pelos três corpos artísticos, uma vez que os acolhimentos de outras companhias no Teatro Camões, ou de 
outros espectáculos no TNSC, não pertencem ao core da actividade de um organismo de produção artística 
como o OPART. Saliente-se que os acolhimentos no Teatro Camões, apesar de não constarem na análise em 
baixo, aparecem autonomizados no quadro de bordo como objectivo. 
 
 3.7.1.1 LOE 1 – Garantia dos Padrões de Excelência das Prestações Artísticas 
 
Esta linha de orientação estratégica não é susceptível de avaliação por metas quantificáveis, uma vez que a 
manutenção dos padrões de excelência de ambas as entidades artísticas é exclusivamente garantida pelo 
critério dos Directores Artísticos que, nos termos da lei, são nomeados pelo Governo. Neste contexto, as 
programações artísticas do Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional Bailado são da exclusiva 
responsabilidade dos respectivos Directores Artísticos. Lembre-se que, para o ano de 2010, toda a 
programação da CNB foi idealizada pelo seu anterior Director Artístico, Vasco Wellenkamp. Já no TNSC, 
Christoph Dammann, Director Artístico até Abril de 2010, programou integralmente o período de Janeiro a 
Julho e parcialmente o período de Setembro a Dezembro, que foi completado já por Martin André, o actual 
Director Artístico. 

Registe-se que, durante o ano de 2010 a programação de ambas as identidades artísticas garantiram a 
continuação da passagem pelos palcos do Teatro Nacional de São Carlos e do Teatro Camões, bem como a 
presença nos mais diversos eventos e digressões, de cantores, bailarinos, coreógrafos, encenadores, 
músicos e maestros de reputação nacional e internacional. 

A linha de excelência da prestação artística ressurge, assim, como orientação estratégica fundamental para 
os dois organismos geridos pelo OPART. 

O investimento realizado na contratação de profissionais de renome nacional e internacional, coreógrafos e 
professores de bailado para a CNB, maestros, solistas e concertinos para o TNSC, contribuiu para o 
desenvolvimento das competências dos três corpos artísticos da empresa e, seguramente, para a qualidade 
das produções oferecidas aos espectadores.   
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Considere-se a este propósito a evolução da estrutura da oferta (nº de espectáculos) e da procura (nº de 
espectadores) por tipo de espectáculos (bailados clássicos, contemporâneos ou mistos)1: 

Var 2008 / 2009 Var 2009 / 2010 CNB 
Espectáculos Espectadores Espectáculos Espectadores 

Clássicos -9%  -45%  -28%  4%  
Contemporâneos 17%  111%  18%  29%  
Mistos -100%  -100%  0%  0%  

 
O ano de 2010 registou uma inflexão na trajectória descendente do número de espectadores em 
espectáculos de bailado clássico, apesar do menor número de espectáculos deste género oferecidos. Já o 
público para a dança contemporânea mostrou uma maior vitalidade, registando um aumento mais do que 
proporcional ao número de espectáculos oferecidos. Assim, a CNB verificou, em 2010, um aumento de 
público, apesar de uma ligeira redução do número de espectáculos realizados, o que indicia um acréscimo 
na taxa de ocupação.  

No que diz respeito ao TNSC2, a evolução da oferta e da procura na temporada lírica manteve-se favorável 
entre 2008 e 2009, tendo passado dos 57 espectáculos para os 70 em 2009 e dos 32.881 espectadores em 
2008 para 40.429 em 2009. Entre 2009 e 2010 assistiu-se a um decréscimo na temporada lírica quer do lado 
da oferta (de 70 para 62 espectáculos) quer do lado da procura (de 40.429 para 29.769 espectadores). 

 

  

 

                                                 
1 NOTA ao quadro CNB-Nº Espectadores por tipo de espectáculo: Por nº de espectadores por tipo de espectáculo entendem-se todos os 
espectadores de produções da CNB, divididos entre bailados clássicos, contemporâneos ou mistos, incluindo os espectáculos em digressão mas não 
se considerando os convites e os acolhimentos. 
2 NOTA ao quadro TNSC - Nº Espectadores por tipo de espectáculo: Para o cálculo do nº de espectadores estão incluídos os espectáculos em 
digressão, não se considerando os convites oferecidos.  
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Var 2008 / 2009 Var 2009 / 2010 TNSC 
Espectáculos Espectadores Espectáculos Espectadores 

Líricos (Ópera) 23%  23%  -11%  -26%  
Outros de Música 31%  241%  0%  10%  

 
É, no entanto, de destacar o crescimento considerável nos outros espectáculos de música (corais, sinfónicos 
e corais-sinfónicos) no triénio 2008-2010: do lado da oferta o nº de espectáculos passou dos 61 em 2008 
para os 80 em 2009 e em 2010. Já do lado da procura a variação positiva fez-se notar na subida dos 12.111 
espectadores em 2008 para os 43.150 em 2009 e 47.465 em 2010. 

Para este crescimento acentuado muito contribuíram as edições do Festival ao Largo 2009 e 2010, uma 
iniciativa promovida pelo OPART, com apresentação de espectáculos de música coral-sinfónica de entrada 
gratuita no Largo de São Carlos, que de ano para ano vem conquistando cada vez mais público. 

De salientar que o primeiro semestre de 2010, ainda ficou marcado pelos dois últimos concertos sinfónicos 
da primeira digressão internacional da Orquestra Sinfónica Portuguesa na China, iniciada no final do ano de 
2009 e que se estendeu por Janeiro de 2010. Os concertos apresentados foram vistos por 2.000 
espectadores. 
 
Note-se que a temporada lírica do TNSC é aquela que conta com os preços de bilhetes mais elevados. 
Embora se tenha procedido a uma ligeira correcção em baixa do preçário para a temporada 2010-2011, 
iniciada em Setembro de 2010, a profunda crise económica que o país atravessa, com reflexos sérios no 
rendimento disponível das famílias, está certamente ligado a este decréscimo da procura. 

 

 3.7.1.2 LOE 2 – Consolidação do Volume de Actividade Artística  
 

a) Grau de Cumprimento das Metas Fixadas 
 
Sendo uma linha de orientação estratégica com metas quantificáveis, facilmente podemos aferir o grau de 
cumprimento dos objectivos propostos. Recordemos, então, através do Quadro de Bordo, os dados obtidos 
na LOE 2: 
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CNB                  
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Líricos             
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CNB                  

Público Gera l
90% 3,7% 10.720 7.156 14 .650 10.800 74%

Acolhimentos no T. Camões
Acolhimento s no 

T.Camões
10% 0,4% 2.977 3.905 2 .716 1.576 58%

Líricos fora da assinatura do TN SC (Público em geral, Público 
escolar , família s e e stúdio de ópera e itinerânc ias l irica)

Líricos              
Novos Públ icos 67% 4,2% 28 39 41 33 80%

TN SC - Entrad a Livre, Público escolar, famíl ias, Itinerancias e 
Colaborações

Outros TNSC Novos  
Públ icos 33% 4,2% 51 63 64 57 89%

CNB                                 
(33%)

CNB Bailados - Entrada Livre, Púb lico escolar , famílias, 
Itinerancias e Co lab orações

CNB                   
Novos Públ icos 33% 4,1% 40 39 32 34 106%

Líricos fora da assinatura no TN SC (Público em geral, Público 
escolar , família s e e stúdio de ópera)

Líricos              
Novos Públ icos 67% 4,2% 9.931 20.933 17 .296 13.574 78%

TN SC - Entrad a Livre, Público escolar, famíl ias, Itinerancias e 
Colaborações

Outros TNSC Novos  
Públ icos 33% 4,2% 5.804 23.152 31 .500 36.193 115%

CNB                                 
(33%)                  

CNB Bailados - Entrada Livre, Púb lico escolar , famílias, 
Itinerancias e Co lab orações

CNB                   
Novos Públ icos 33% 4,1% 6.778 15.833 12 .675 17.777 140%

Total Espectáculos (LOE  2 ) 25,0% 200 230 223 214 96%

Total Espectadores (LOE 2 ) 25,0% 59.464 95.574 98 .577 101.891 103%
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Pela análise dos números demonstrados, verifica-se que, globalmente, os objectivos foram alcançados. 
 
 

b) Evolução do Desempenho de 2010 face a 2009 e 2008 
 

Em 2010, registou-se o terceiro ano civil completo de actividade do OPART e é já possível traçar uma linha 
evolutiva do seu desempenho, tanto relativamente às oscilações da oferta (número de espectáculos) como 
da procura (número de espectadores). 
 
Através da quantidade de espectáculos produzidos/vendidos e da quantidade de espectadores abrangidos, 
e como foi verificado anteriormente, podemos medir o volume de actividade artística do TNSC e da CNB. 
Confira-se, nos gráficos seguintes, a evolução registada de 2008 a 2010 nestes indicadores: 
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Var 2008 / 2009 Var 2009 / 2010   

Espectáculos Espectadores Espectáculos Espectadores 
CNB -4%  -1%  -5%  20%  
TNSC 27%  86%  -5%  -8%  
OPART 16%  52%  -5%  -1%  

 
Segundo uma perspectiva bianual, podemos constatar uma evolução global positiva do OPART no período 
em análise, com uma ligeira quebra no ano de 2010, fruto, cremos, do impacto que a situação económica do 
país está a ter sobre o consumo privado. Comparando o desenvolvimento das duas identidades artísticas, 
podemos constatar que enquanto o TNSC registou crescimentos na ordem dos 27% no lado a oferta e 86% 
no lado da procura entre 2008 e 2009, a CNB registou quebras correspondentes na ordem dos 4% e 1% em 
igual período. Já no período relativo a 2009-2010, a oscilação quer da oferta quer da procura no TNSC foi 
negativa (5% e 8% respectivamente), enquanto a CNB no mesmo período registou uma quebra no lado da 
oferta (5%) mas um acréscimo de espectadores correspondente a 20%. 
 
De notar, uma vez mais, que nestes valores estão expressas as edições do Festival ao Largo 2009 e 2010.  
 
Um outro nível de análise da evolução do número de espectadores poderá fazer-se atendendo à evolução 
do número de bilhetes vendidos3. 
 

Bilhetes vendidos vs. Outros espectadores

51.822
59.117

50.683

1.5932.852
3.804

46.900

2.000

29.700

12.97015.380
18.000

10.343

19.680
16.090

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000

2008 2009 2010

Bilhetes OPART Entrada Livre Festival ao Largo Convites Digressão T OT AL
 

 
 

 Variação 2008/2010 
Bilhetes OPART 2%  
Entrada Livre -58%  
Festival ao Largo 2245%  
Convites -28%  
Digressão TOTAL -36%  

 
 
Por observação do gráfico, verifica-se que o crescimento do número de bilhetes vendidos aconteceu ao 
longo do biénio 2008/2009, tendo-se registado um aumento total de 8.434 bilhetes. Esta tendência 
inverteu-se no biénio seguinte já que, dos 59.117 bilhetes vendidos em 2009, venderam-se 51.822 bilhetes 
em 2010. Ainda assim, no conjunto dos três anos, a variação na venda de bilhetes foi ligeiramente positiva. 

                                                 
3 Nota: O número de espectadores de “Entrada Livre” não inclui os de “Festival ao Largo”. Também não estão considerados os acolhimentos. 
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Por oposição, a atribuição de convites manteve uma tendência decrescente nos três anos considerados, 
tendo passado dos 18.000 em 2008 para os 12.970 em 2010 (corresponde uma variação negativa de 28%), o 
que reflecte o esforço efectuado numa aplicação mais criteriosa dos convites. 
 
Conclui-se assim que, apesar de o Festival ao Largo ter tido grande importância na actividade do OPART nos 
últimos 3 anos, não foi o único factor preponderante para o grau de cumprimento dos objectivos; a 
diminuição do número de convites atribuídos e o aumento do número de bilhetes vendidos tiveram igual 
importância. 
 
De salientar o facto de o OPART desenvolver ainda uma série de outras actividades, para além daquelas 
contidas nos programas artísticos, tais como visitas de estudo ao TNSC, exposições, ateliers do programa 
educativo, ensaios gerais abertos ao público e acolhimentos de espectáculos no TC, e cuja existência assume 
um papel de grande relevância na missão do OPART enquanto serviço público. 
 
Desta forma, podemos avaliar o OPART de um modo mais abrangente tendo em conta todos os 
beneficiários4 das suas actividades. Vejamos o registo destes dados no gráfico seguinte: 

 

Público Total
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 2008/2009 2009/2010 
Público total (sem convite) 14%  -11%  
Convites (CNB + TNSC + TC) -15%  -16%  
Público Total 11%  -11%  

 
 
Pela análise do gráfico anterior, podemos aferir que o esforço do OPART no sentido de existir um maior 
rigor na atribuição de convites tem sido bem sucedido já que, desde 2008, vem-se a assistir a um 
decréscimo deste tipo de entradas nos espectáculos (dos 18.000 convites atribuídos em 2008, o valor caiu 
para os 12.970 em 2010). 
 
O crescimento do público total foi positivo nos dois primeiros anos em análise, tendo aumentado dos 
133.329 beneficiários em 2008 para os 147.329 em 2009, mas tendo sofrido uma variação negativa de 11% 
no biénio 2009/2010. 
 
 
 

                                                 
4 Por comodidade de linguagem denominamos por “público”, os beneficiários de todas as iniciativas do OPART. 
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 3.7.1.3 LOE 3 – Captação de Novos Públicos e Abertura à Sociedade Civil 
 

a) Grau de Cumprimento das Metas Fixadas 
 
No contexto do Quadro de Bordo já mencionado, esta linha de orientação estratégica é também passível de 
ser quantificada e, por isso, a análise da sua evolução pode ser realizada, quer sob a perspectiva da oferta 
(nº de espectáculos) quer da procura (nº de espectadores). Recordemos, então, o grau de cumprimento dos 
objectivos delineados pela LOE 3: 
 

Execução Execução O bjectivo Execução
Descri çã o Designação 2008 2009 201 0 2010

Líricos fora da assinatu ra do TNSC (Público em geral, Pú blico 
escolar , famíl ias e estú dio de ópe ra e itinerânc ias l i rica)

Líric os              
Novos Público s 67 % 4 ,2 % 28 3 9 41 3 3 80 %

TNSC - Entrada Livre, Públ ico escolar , famíl ias, Itinerancias e  
Colaborações

Outros TNSC Novos  
Públicos 33 % 4 ,2 % 51 6 3 64 5 7 89 %

CNB                                 
(3 3%)

CNB Ba ilados - Entrada Livre, Público escolar , famílias, 
Itinerancias e Colaborações

CNB                   
Novos Público s

33% 4 ,1 % 40 3 9 32 3 4 1 06%

Líricos fora da assinatu ra no TNSC (Público em geral, Pú blico 
escolar , famíl ias e estú dio de ópe ra)

Líric os              
Novos Público s 67 % 4 ,2 % 9.931 20.933 17 .2 96 13. 57 4 78 %

TNSC - Entrada Livre, Públ ico escolar , famíl ias, Itinerancias e  
Colaborações

Outros TNSC Novos  
Públicos 33 % 4 ,2 % 5.804 23.152 31 .5 00 36. 19 3 1 15%

CNB                                 
(3 3%)                  

CNB Ba ilados - Entrada Livre, Público escolar , famílias, 
Itinerancias e Colaborações

CNB                   
Novos Público s 33% 4 ,1 % 6.778 15.833 12 .6 75 17. 77 7 1 40%

Total Espectá culos  Novos Públicos (LOE 3 ) 119 141 1 37 124 91 %

Total Especta dores  Novos Públ icos (LOE 3) 22.513 59.918 61 .4 71 67. 54 4 1 10%
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Através da análise dos dados, facilmente atestamos a que, apesar de uma performance ligeiramente inferior 
ao previsto em relação ao número global de espectáculos para novos públicos, o resultado em termos de 
espectadores suplantou em 10 pontos percentuais a estimativa do plano de actividades para 2010.  
 

b) Evolução do Desempenho de 2010 face a 2009 e 2008 
 
Para facilidade de leitura, estruturámos a análise do desempenho em cinco sub pontos: 
 
 b1) – Evolução da Oferta (nº de produções artísticas e outras iniciativas); 
 b2) – Evolução da Procura (nº de espectadores); 
 b3) – Festival ao Largo; 
 b4) – Web 2.0 e Sites ; 
 b5) – Eficácia Social; 
 
b1) – Evolução da Oferta (nº de produções artísticas e outras iniciativas); 
 
Embora unidas pelo mesmo fio condutor, o TNSC e a CNB possuem diferentes ferramentas que lhes 
permitem alcançar os objectivos traçados para a captação de novos públicos e abertura à sociedade civil. 
 
TNSC 
 
São exemplos do esforço realizado pelo TNSC para a captação de novos públicos as seguintes medidas: 
 

 Nova apresentação da ópera A Pequena Flauta Mágica de modo a prolongar o sucesso obtido 
aquando do seu lançamento nos dois anos anteriores, mantendo a apresentação dos espectáculos 
para famílias e também em horário escolar. Assim, a ligação directa com as escolas continuou a ser 
reforçada; 

 
 Produção de um novo título de ópera – Hansël e Gretel – igualmente dedicada ao público infanto-

juvenil com sessões especiais para escolas e famílias. De ressalvar que este título foi apresentado 
pelo projecto Programa Jovens Intérpretes, que integra um elenco de jovens cantores; 
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 Novo reforço na itinerância dos corpos artísticos do TNSC, quer nacional quer internacional: final da 

digressão na China, Figueira da Foz, Óbidos e outros palcos como o Teatro São Luiz, Culturgest, 
ISCTE, UNL, São Roque, Biblioteca Nacional; 

 
 Criação do conceito “Contar uma ópera” com a apresentação da ópera em versão de concerto 

Cavalleria Rusticana contada por Beatriz Batarda, sendo uma iniciativa que assenta na premissa de 
abrir o mundo da ópera a um público mais vasto. 

 
De forma a termos uma percepção mais clara da evolução dos últimos anos no que diz respeito à captação 
de novos públicos, consultemos o gráfico seguinte: 

Captação de Novos Públicos - TNSC
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O gráfico anterior regista a evolução da captação de novos públicos e abertura à sociedade civil, resultante 
do esforço continuado do TNSC.  
 
Em 2008 o Largo de São Carlos foi palco de dois concertos sinfónicos cujo sucesso alcançado foi o ponto de 
partida para o lançamento do Festival ao Largo em 2009. No ano de 2010 o Festival atingiu o seu ponto mais 
alto com 23 espectáculos apenas dos corpos artísticos do TNSC (OSP e Coro), num total de 31 espectáculos. 
Como temos vindo a constatar, este festival teve grande preponderância na captação de novos públicos e 
abertura à sociedade civil, contribuindo igualmente para um aumento considerável do número total de 
espectadores das actividades promovidas pelo OPART. 
 

CAPTAÇÃO DE NOVOS PÚBLICOS 
Espectadores TNSC 2008 2009 2010 
Famílias/Escolas 5.035 15.301 8.297 
Récitas Livres Assinatura 4.896 5.632 3.058 
Concertos Entrada Livre 3.804 2.852 1.593 
Estúdio de ópera 2.050 0 2.219 
Itinerância 5.543 11.501 3.496 
Concertos e Festival ao Largo 2.000 20.300 34.600 
 23.328 55.586 53.263 

 
 
A edição de 2010 que, em face dos resultados da edição inaugural, tinha uma enorme responsabilidade, e 
revelou-se um sucesso ainda maior. Realizaram-se nesta edição de 2010, 23 espectáculos ao ar livre, aos 
quais assistiram cerca de 34.600 espectadores, de proveniência e estratos sociais diversificados, sendo 
particularmente notável a grande afluência de turistas estrangeiros. Uma vez mais, todas as sessões 
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esgotaram as 800 cadeiras do Largo, que se tornou muito pequeno para o enorme sucesso de público. Ao 
número de pessoas sentadas somaram-se sempre pelo menos outras tantas que assistiram aos espectáculos 
em pé. De destacar também a presença, pela primeira vez, de companhias internacionais, tendo cabido à 
Companhia Nacional de Canto e Dança de Moçambique as honras de abertura do Festival e à Orquestra 
Sinfónica Juvenil de Macau o encerramento do Festival ao Largo 2010. 
 
 
CNB 
 
No que à CNB diz respeito, os três eixos de actuação delineados e concretizados com sucesso no ano 
anterior eram objectivos prioritários mas, apesar dos esforços da CNB, os resultados alcançados ficaram 
ligeiramente aquém das expectativas. 
 
Consultemos o gráfico seguinte: 
 

Captação de Novos Públicos - CNB
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O crescimento começado em 2008 das actividades dirigidas a “Famílias/Escolas” manteve-se ao longo de 
2009, tendo-se assistido a um ligeiro decréscimo em 2010. Relativamente aos espectáculos em itinerância, 
se recuarmos a 2008 verifica-se que houve um decréscimo, justificável tendo em conta, sobretudo, a actual 
situação socioeconómica. Na CNB o nº de espectadores novos públicos tem vindo a crescer muito pela 
directa influência dos espectadores do Festival ao Largo. 
 
 

CAPTAÇÃO DE NOVOS PÚBLICOS 
Espectadores CNB 2008 2009 2010 
Famílias/Escolas 6.778 6.433 5.477 
Itinerância nacional 8.417 5.097 4.847 
Itinerância internacional 2.130 0 0 
Festival ao Largo 0 9.400 12.300 
 17.325 20.930 22.624 

 
b2) – Evolução da Procura (nº de espectadores); 
 
Este indicador teve um ligeiro decréscimo em termos de número global de espectadores nas iniciativas 
destinadas aos novos públicos. 
 
Entenda-se por novos públicos todos os espectadores de “Entrada livre”, “Famílias e escolas”, 
“Itinerância/digressão”, e, no caso do TNSC, “Líricos fora da assinatura” e “Estúdio de Ópera”. 
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Como é facilmente perceptível, houve um crescimento global muito satisfatório no número de espectadores 
nos dois primeiros anos de análise. Efectivamente entre 2009 e 2010 os indicadores sofreram uma ligeira 
quebra, à excepção da CNB que registou crescimento no nº de espectadores, por causa do Festival ao Largo 
como já se constatou. Ainda que o crescimento tenha tido maior expressão no biénio 2008/2009, o OPART 
tem conseguido manter o espírito de captação de novos públicos e o compromisso de abertura à sociedade 
civil.  
 
Analisando apenas a conjuntura da Digressão Nacional, e observando o gráfico seguinte, concluímos de 
forma clara que tem havido um decréscimo no nº de espectadores em digressão nacional em ambas as 
entidades artísticas. De facto, o OPART sente dificuldades crescentes em colocar espectáculos fora dos seus 
teatros, apesar do maior investimento que tem feito na redução dos custos para as entidades de 
acolhimento, assumindo uma parcela maior dos custos das deslocações a outros teatros. A situação de 
estrangulamento financeiro que muitas Câmaras Municipais do país estão a sofrer não é, obviamente, 
alheia a esta situação. 
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Digressão NACIONAL 2008 / 2009 2009 / 2010 
CNB -39%  -5%  
TNSC 107%  -70%  
OPART 19%  -50%  
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b3) Festival ao Largo 
 
Pela análise que tem vindo a ser realizada à actividade do OPART no ano de 2010, já nos foi possível 
demonstrar a importância do Festival ao Largo para os resultados globais da actividade artística. 
 
O Festival ao Largo foi assistido por, aproximadamente, 46 900 pessoas, distribuídas por 31 espectáculos de 
entrada livre. Estes espectáculos foram inseridos em duas grandes áreas artísticas: Música e Dança. Os 
espectáculos de Teatro não fizeram parte da edição de 2010, pois houve uma clara intenção de voltar ao 
conceito original do Festival, o de apresentar em ambiente urbano espectáculos de música coral-sinfónica e 
dança. Verifiquemos o peso de cada um na totalidade do Festival: 
 

  

 
Por comparação entre os gráficos anteriores, verificamos que a proporção entre espectáculos e respectivos 
espectadores é bastante semelhante. Mas é possível registar que, no que diz respeito à procura, há um 
ligeiro ascendente da área da Música sobre a Dança em 2010. A tabela seguinte expõe a média de 
espectadores por espectáculo de cada área e demonstra isso mesmo: 
 

Festival ao Largo
Música 
Dança

Média por espectáculo
1.504
1.466

Nº de espectáculos Nº de espectadores
23
8

34.600
12.300  

 
De notar ainda que na edição de 2010 do Festival ao Largo houve espectáculos a realizarem-se às 19h e às 
22h. Os gráficos seguintes ilustram a distribuição da oferta e procura em ambos os horários, sendo 
facilmente perceptível que os espectáculos das 22h obtiveram substancialmente mais espectadores: 
 
 

 
 



///Relatório de Gestão e Contas 2010   34 

 

  
No gráfico seguinte, podemos aferir qual o desenvolvimento da procura ao longo dos vários dias de duração 
do Festival. Note-se que a distribuição da procura foi irregular e caracterizou-se por um mínimo de 900 
espectadores e um máximo de 2500, apenas considerando o horário mais relevante em termos de afluência 
de público, ou seja as 22h. 
 

Festival ao Largo - Espectadores (às 22h)
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O pico da procura, registado em 4 dias do festival, verificou-se nos dias em que actuaram a Orquestra 
Metropolitana de Lisboa e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, esta última em apresentação conjunta com o 
Coro do Teatro Nacional de São Carlos, o que é indiciador do peso e atractividade destas formações: 
 
6 de Julho – Orquestra Metropolitana de Lisboa 
9 de Julho – Orquestra Sinfónica Portuguesa e Coro do Teatro Nacional de São Carlos 
10 de Julho – Orquestra Sinfónica Portuguesa e Coro do Teatro Nacional de São Carlos 
17 de Julho – Orquestra Sinfónica Portuguesa e Coro do Teatro Nacional de São Carlos 
 
Por outro lado, é clara a influência da apresentação dos espectáculos ao fim-de-semana (noites de sexta-
feira e sábado). Durante os fins-de-semana em que foram apresentados espectáculos do Festival, o número 
de espectadores foi sempre elevado. 
 
 
b4) Web 2.0 e Sites 
 
Ainda no que diz respeito ao esforço de captação de novos públicos e abertura à sociedade civil, podemos 
afirmar que o desenvolvimento do meio Internet, quer pela transmissão de espectáculos via Web, quer pelo 
uso das redes sociais, é cada vez mais uma aposta ganha. 
 
A evolução dos perfis CNB, TNSC e Festival ao Largo na rede social Facebook pode ser quantificada segundo 
vários parâmetros, embora um dos que nos permite ter uma noção geral da sua evolução seja o nº de fãs 
registados:  
 
O perfil Facebook da CNB possuía em 31/12/2009, seis meses depois da sua criação, cerca de 1400 fãs, 
sofrendo um enorme crescimento durante todo o ano de 2010, para um total de 6400 fãs em 31/12/2010, 
que corresponde a cerca de 350% de crescimento. 
 
O perfil Facebook do São Carlos possuía em 31/12/2009, três meses depois da sua criação, cerca de 2300 
fãs, sofrendo igualmente um enorme crescimento durante todo o ano de 2010, para um total de 6700 fãs 
em 31/12/2010, que corresponde a cerca de 190% de crescimento. 
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O perfil Facebook do Festival ao Largo possuía em 31/12/2009, seis meses depois da sua criação, cerca de 
1300 fãs, sofrendo um enorme crescimento durante todo o ano de 2010, para um total de 4700 fãs em 
31/12/2010, que corresponde a cerca de 260% de crescimento. 
 
A análise dos números anteriores permite-nos concluir que, em qualquer um dos perfis, tem havido um 
crescimento gradual e bastante acentuado desde o momento da sua activação. Estes resultados são 
encarados como extremamente positivos, visto que o crescimento acentuado da rede Facebook em 
Portugal só aconteceu há relativamente pouco tempo, permitindo que ainda exista uma grande margem de 
crescimento. 
 
Relativamente ao canal CNB no YouTube, verificamos que os resultados, tal como no Facebook, são 
bastante satisfatórios. Desde que este canal foi criado, registou-se a seguinte performance: 
 

2009 
Amigos 248
Subscritores 294
Visualizações do canal 23076
Visualizações carregadas 396013  

 
31/12/2010 

Subscri tores 481
Visualizações do canal 32.291
Visualizações vídeos 659.240 (dos quais 247.000 em 2010)  

 
No ano de 2010 os vídeos do canal da Companhia Nacional de Bailado foram visualizados 247.000 vezes, o 
que equivale a uma média de aproximadamente 676 visualizações por dia. Estes números levam-nos a crer 
que o interesse em torno da CNB é cada vez mais fomentado, não só nas actuações ao vivo, como entre a 
comunidade internauta que procura as suas reproduções multimédia, seja directamente no canal YouTube 
ou via Facebook. 
 
Apesar do crescimento exponencial das redes sociais e o cada vez maior desenvolvimento dos conteúdos 
multimédia para as diversas plataformas, são os sítios das entidades artísticas na internet (vulgo sites) os 
verdadeiros alicerces da estrutura Web do OPART. O quadro seguinte expõe os resultados relativos ao ano 
de 2010: 
 
2010 
  Total de visitas Média visitas/dia Visitantes únicos Exibições de página 
TNSC 159.692 438 97.205 925.878 
CNB 85.169 233 55.420 430.541 
 
No ano de 2010, assistiu-se um crescimento de visitas e pageviews em todos os websites, que demonstra 
que a forte estratégia de aposta numa comunicação integrada através dos canais internet está a colher os 
seus frutos e atingir os objectivos para os quais foi delineada. 
 
b5) – Eficácia Social 
 
A missão de serviço público do OPART E.P.E. tem inerente a atribuição de uma Indemnização 
Compensatória por parte do Estado. Desta forma, é pertinente avaliar a eficácia social da organização 
através da mensuração do esforço financeiro do Estado por cada espectador ou beneficiário das actividades 
desenvolvidas no âmbito da sua missão. 
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Esta avaliação da eficácia social é baseada no rácio entre a indemnização compensatória líquida de IVA e os 
espectadores ou beneficiários da execução da missão do OPART. 
 
A Indemnização Compensatória líquida de IVA corresponde ao valor disponibilizado a título de 
Indemnização Compensatória no ano, deduzido do valor do IVA. Desta forma, verifica-se que o esforço do 
Estado diminuiu entre 2009 e 2010, conforme atesta a tabela seguinte: 
 

 2008 2009 2010 Var. 08/10 
Indemnização Compensatória Líquida 
de IVA 

18.374.000 18.374.000 18.200.943 -0,94% 

 
 
No denominador do rácio de eficácia social podemos considerar os espectadores ou os beneficiários cujos 
conceitos são definidos do seguinte modo: 
 

 Por espectadores, compreende-se os bilhetes vendidos nos espectáculos produzidos pelo TNSC e 
pela CNB, acrescido dos espectadores presentes em espectáculos de entrada livre e em digressão. 
Não se consideram os convites. 

 
 Por beneficiários, entende-se todos os espectadores (incluindo convites) que assistam a 

espectáculos no TNSC, no TC e em colaboração e digressão, bem como o público que aceda a 
actividades estruturadas e produzidas pelo OPART (p.e. Exposições, Visitas Guiadas, Ateliers dos 
Programas Educativos). 

 
Desta forma, os rácios de eficácia social apresentam a seguinte evolução: 
 

Eficácia Social
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2008 2009 2010 Var. 08/10

Ind. Compensatória/Beneficiários 138 125 139 1%
Ind. Compensatória/Espectadores 253 165 179 -29%  

 
É possível verificar que, entre 2008 e 2009, a redução ocorrida no que diz respeito ao esforço do Estado por 
espectador é significativamente acentuada: o valor baixou de 253€ para 165€, para subir ligeiramente em 
2010 para 179€. 
 
Já quanto ao Esforço do Estado por beneficiário em 2010 o valor sofreu uma variação positiva de 1% no 
período 2008-2010, situando-se nos 139€. Não devemos esquecer, no entanto, que no total de beneficiários 
estão incluídos os valores de espectadores do Festival ao Largo que, como se verificou, têm um peso 
significativo.  
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 3.7.1.4 LOE 4 – Dinamização de Actividades Conjuntas 
 
A junção, numa única entidade, do TNSC e da CNB, criou condições para o aproveitamento dos recursos 
disponíveis, quer ao nível das produções artísticas, através da participação cruzada dos corpos artísticos 
originários das duas identidades, quer ao nível da área comercial, seja venda de bilhetes seja a venda de 
espectáculos. 

Em sede de contrato programa não foram definidos objectivos com metas quantificáveis no âmbito desta 
linha de orientação estratégica, pelo que a desenvolveremos elencando um conjunto de acções executadas 
durante o ano de 2010. 
 
No ano de 2010 foi possível operacionalizar a realização de actividades conjuntas, bem como a partilha de 
espaços e meios técnicos que passamos a enumerar: 

a) Ao nível das produções artísticas 

 Participação de músicos da Orquestra Sinfónica Portuguesa no bailado La Sylphide da Companhia 
Nacional de Bailado; 

 Apresentação do bailado La Sylphide no Teatro Nacional de São Carlos no período de Natal; 
 Pela primeira vez o TNSC apresentou uma ópera encenada no palco do Teatro Camões, com a 

produção para famílias e escolas Hansël e Gretel; 
 Festival ao Largo 2010 com apresentação dos corpos artísticos no palco do Largo de São Carlos; 

 
A realização da segunda edição do Festival ao Largo enquadra-se na estratégia que o OPART tem vindo a 
desenvolver de abertura à sociedade civil através dos seus corpos artísticos: a Companhia Nacional de 
Bailado, o Coro do TNSC e a Orquestra Sinfónica Portuguesa. 
  
Foi possível realizar pelo segundo ano consecutivo um festival de arte erudita, de entrada gratuita, com a 
apresentação de música coral-sinfónica e bailado através da participação dos próprios agrupamentos 
artísticos do OPART, mas também com convites dirigidos a outras instituições culturais, tendo no ano de 
2010 a participação das principais orquestras nacionais e também de agrupamentos estrangeiros de 
Moçambique e Macau. 
 
Esta iniciativa permitiu não só uma partilha e gestão mais eficaz de recursos técnicos e humanos, mas 
também uma conjugação de corpos artísticos de ambas as entidades na oferta de um programa cultural de 
excelência. 
 

 
b) Ao nível da comercialização, promoção e divulgação e estruturas de suporte 

Em 2010, deu-se continuidade e solidificou-se um conjunto de iniciativas conjuntas, iniciadas no ano de 
2009, cujo objectivo seria o de assegurar sinergias e economias de escala entre as duas entidades e os 
dois teatros. A saber: 

 Central de compras 
 Angariação de Mecenato e Patrocínios 
 Assinaturas mistas 
 Recursos humanos afectos ao serviço de bilheteira 
 Gestão de canais Internet 
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 3.7.1.5 LOE 5 – Racionalização, Estruturação e Qualificação dos Recursos Humanos 

 

a) Grau de cumprimento das metas fixadas 

Os factores associados a uma estruturação da organização e qualificação dos recursos humanos são 
determinantes no crescimento sustentável da produtividade do trabalho e têm reflexos na performance 
económico-financeira das entidades. Assim, foram apresentados como indicadores de avaliação para esta 
linha de orientação estratégica o Resultado Operacional e o Prazo Médio de Pagamentos (por ser um 
indicador imposto pela RCM 34/2008). 
 
No caso dos Resultados Operacionais, estes ficaram acima do expectável originando um grau de 
cumprimento de 118%. A análise deste resultado encontra-se mais detalhada no ponto 6.5 
 
O prazo médio de pagamentos pelo contrário situa-se abaixo do previsto fruto das restrições e dificuldades 
de tesouraria já explicadas em pontos anteriores e de que voltaremos a falar no ponto 6 deste relatório. 
 

em milhares de euros
Executado 

2009
Orçamento   

2010
Executado 

2010
Grau de 

execução
RESULTADO OPERACIONAL -553 -670 -551 118%
PMP 37 <42 58 62%  

 

b) Evolução do Desempenho de 2010 face a 2009 

 
O OPART E.P.E. tem, desde o início da sua actividade, canalizado esforços no sentido de desenvolver uma 
estrutura organizacional capaz de responder aos desafios inerentes à gestão empresarial desta entidade 
pública. 
 
Manteve-se, dentro das restrições financeiras já explicadas, a aposta na qualificação do quadro de pessoal 
quer nas áreas de suporte quer nos corpos artísticos.  
 
O Resultado Operacional manteve-se estável face a 2009 apesar dos decréscimos nos rendimentos – IC, 
mecenas e bilheteira encontram-se abaixo do verificado nesse ano – o que revela que também os gastos se 
conseguiram manter a níveis abaixo do ano anterior. 
 
O OPART E.P.E., realizou um esforço desde a sua criação no sentido de desenvolver uma estrutura 
organizacional capaz de responder aos desafios inerentes à gestão empresarial desta entidade pública. 
 
Após o primeiro triénio de funcionamento, a estrutura organizacional do OPART encontra-se razoavelmente 
estabilizada. Embora haja a necessidade adicional de uma reestruturação que dote a empresa de melhores 
capacidades de adaptação às conjunturas que se vão sucedendo, pode-se dizer que o OPART adquiriu uma 
melhor capacidade de resposta às suas condicionantes internas e externas.  
 
O ano de 2010, com a entrada em funções de um novo conselho de administração, permitiu a tomada de 
conhecimento da realidade interna da empresa e a delineação de um projecto de reestruturação que vise 
conceder ao OPART melhores condições de eficácia e eficiência. Em face da renúncia ao mandato de dois 
dos seus três membros, este conselho de administração não teve oportunidade de apresentar à tutela as 
conclusões deste trabalho, sendo assim remetidas para a futura administração as decisões estruturais que 
se impõem à empresa. 

                                                 
5 Resultados Operacionais 2009 apresentados segundo SNC para garantir a comparabilidade com 2010 
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 3.7.1.6 LOE 6 – Aumento das Receitas Próprias  
 

a) Grau de cumprimento das metas fixadas 

De forma a aferir a capacidade do OPART para gerar receitas próprias e se autonomizar em relação à 
dependência do Orçamento de Estado, foram definidos os indicadores Receitas Próprias e Auto 
sustentabilidade, no Plano de Actividades e Orçamento apresentados, para essa mesma avaliação. A rubrica 
consubstancia-se essencialmente nas receitas de bilheteira nas receitas provenientes das diversas prestação 
de serviços e apoios recebidos especificamente para as produções. 
 
Em 2010 o indicador de Auto sustentabilidade ficou ligeiramente abaixo do estimado, totalizando 12,5% da 
totalidade de receitas, mas ainda assim claramente acima do valor de 20096. 
 

em euros
Executado 

2009
Orçamento   

2010
Executado 

2010
Grau de 

execução
AUTO SUSTENTABILIDADE 11,5% 13,0% 12,5% 96%
RECEITAS PRÓPRIAS 2.634 2.747 2.592 94%  

 
 

b) Evolução do Desempenho de 2009 face a 2008 e 2007 
 
Desde 2008, as receitas próprias obtiveram um crescimento de cerca de 11% conseguido pela melhoria nas 
vendas de bilheteira e aumento da capacidade de venda de espectáculos em itinerância e dos outros 
serviços, nomeadamente aluguer de salas para eventos. Esta área, criada em 2008 após a reestruturação da 
Direcção de Marketing, tem-se vindo a consolidar e revela-se determinante para a obtenção destes 
resultados no volume de negócios. 
 
Ao analisar a evolução do volume de negócios comparativamente com a da Indemnização Compensatória 
líquida decorrente no mesmo período de tempo, podemos constatar o ganho de alguma autonomia por 
parte do OPART em relação ao financiamento do Estado: 

 

Volume de negócios vs. Ind. Compensatória Corrigida
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Var. 08/10

V olume de  Negócios 11%
Ind. Compensatória líquida de IVA -1%  

 
                                                 
6 Nota: Cálculo para 2010 de acordo com o explicado no ponto 6 do presente relatório. 
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A redução de 1% na Indemnização Compensatória líquida corrigida e o aumento do volume de negócios em 
11%, desde 2008, originaram um aumento do rácio de autonomia do OPART (volume de 
negócios/indemnização compensatória corrigida) passando de 12,71% para 14,24% em 2010. 
 
 

3.7.1.7 LOE 7 – Investimento em Infra-estruturas 
 
O investimento em infra-estruturas foi fortemente condicionado pela débil situação financeira, 
extensivamente documentada junto da tutela em inúmeras ocasiões. A execução do orçamento de 
investimento ficou-se pelos cerca de 32%, o que é indicativo das dificuldades que o OPART está a sentir. 
Foram assim adiados investimentos estruturantes essenciais, mais por mais estando o TNSC classificado 
como Monumento Nacional. 
 
 
 3.7.2 Estratégia e política de médio e longo prazo  
 
O facto de o Presidente do Conselho de Administração e um dos vogais se encontrarem demissionários 
limita a possibilidade de este relatório traçar estratégias para o futuro da empresa.  

No entanto, é clara a necessidade de uma reflexão aprofundada sobre o papel que o OPART e os seus 
corpos artísticos podem e devem desempenhar.  

 

 
 3.7.3 Principais riscos para a actividade para o futuro da empresa 
 
Os principais riscos para a actividade e para o futuro da empresa podem ser dispostos em três categorias: 
 

 Riscos comuns e transversais ao OPART 
 Riscos específicos ao TNSC 
 Riscos específicos à CNB 

 
Analisemos cada um de per si: 
 
Riscos comuns e transversais ao OPART 
 
i. A sucessiva redução da Indemnização Compensatória atribuída pelo Estado é um grande risco que o 

OPART enfrenta, uma vez que, no clima de recessão económica actual, é impensável substituir o esforço 
financeiro do Estado pela geração de receitas próprias adicionais. 

 
ii. A constante demora na aprovação dos documentos de gestão essenciais para o OPART limita 

tremendamente a sua capacidade de acção. 
 

iii. A volatilidade política e a constante mudança dos titulares das pastas da Cultura não conferem o clima 
de estabilidade e confiança necessários ao desenvolvimento da acção de serviço público do OPART. 

 
iv. A situação económica do país limita fortemente a captação de apoios mecenáticos. 

 
 
Riscos específicos ao TNSC  

 
i. O edifício do Teatro Nacional de São Carlos necessita de actualização técnica urgente, o que é impossível 

de se realizar em face da situação financeira da empresa. Os meios de combate a incêndio e as 
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infraestruturas técnicas e artísticas estão obsoletas, o que somado ao facto de o edifício constituir 
também a sede do OPART traduz-se num risco tremendo para a acção do TNSC. 

 
 
Riscos específicos à CNB  

 
Existe um conjunto alargado de bailarinos no quadro de pessoal da CNB, que, efectivamente, já não 
exercem a sua profissão dentro dos níveis compatíveis com a prestação da missão de serviço público 
exigida para a CNB, nomeadamente para a dança clássica. A reestruturação do corpo artístico da CNB é 
imperativa e inadiável, uma vez que consome, de forma crescente, recursos financeiros que 
impossibilitam a prestação do serviço público aos níveis de excelência exigidos, por um lado, e impede o 
rejuvenescimento da companhia através da aposta em jovens bailarinos recentemente formados pelas 
Escolas do País, por outro. A não resolução desta contradição entre a desadequação da estrutura etária 
dos bailarinos e as exigências do bailado clássico custará ao OPART cerca de 0,7M€ por ano. Acresce, 
ainda, o facto de que este valor tenderá a aumentar, na medida em que outros bailarinos se aproximam 
do final da sua carreira útil. O facto destes bailarinos constituírem um custo mas não um recurso, para o 
OPART, justifica uma parte significativa do deficit estrutural da CNB e condiciona, decisivamente, a 
possibilidade de se manter uma actividade artística compatível com a missão de serviço público. 

 
 
 3.7.4 Princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial  
 
O OPART tem pautado a sua gestão no quadro das orientações estratégicas destinadas à globalidade do 
Sector Empresarial do Estado. 
As regras de concorrência, o controlo financeiro e a obrigação de informação foram, entre outros, princípios 
tidos em conta aquando da definição da estrutura do OPART e dos modelos de gestão estratégica 
adoptados, visando o cumprimento da sua missão nos domínios da Responsabilidade Social, do 
Desenvolvimento Sustentável e da Prestação de um Serviço Público com um elevado padrão de qualidade. 
 

Responsabilidade Social 

No decorrer do ano de 2009, o OPART desenvolveu iniciativas de colaboração com entidades externas com 
o intuito de promover actividades de carácter social que permitissem, por esta via, uma maior 
acessibilidade da comunidade aos espectáculos desenvolvidos, bem como criar condições de incentivo que 
permitam um contacto directo com o mundo artístico. 
 
No cumprimento da sua missão de serviço público e reforçando o compromisso feito relativamente à 
criação de condições de acessibilidade à cultura, o OPART continuou a sua oferta de actividades artísticas de 
acesso gratuito, donde se destacam os Concertos no Foyer do TNSC de entrada livre, as exposições de 
escultura no Teatro Camões que tiveram em 2010 uma mostra do escultor Rui Matos, e a realização da 
segunda edição do Festival ao Largo que se consubstanciou na oferta de um programa de música coral-
sinfónica, bailado e teatro também de entrada livre. 
 
Especialmente dedicada ao público juvenil, foi desenvolvida uma produção de ópera, Hänsel e Gretel, 
realizada pelo Programa Jovens Interpretes, apresentada no palco do Teatro Camões. Deu-se continuidade à 
possibilidade de pagamento de um valor simbólico para as entradas dos espectáculos exclusivamente 
dedicados à comunidade escolar, no sentido de permitir a fruição de espectáculos de ópera e bailado à 
população escolar proveniente de zonas mais carenciadas ou integradas em projectos de inclusão social.  
 
A aposta nas “Tardes de Família7”, tem-se revelado não só um instrumento fundamental na política de 

                                                 
7 Sessões apresentadas à tarde, a preço mais reduzido, de forma a incentivar a vinda aos espectáculos de crianças acompanhadas de adultos. 
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acessibilidade da comunidade em geral aos espectáculos promovidos pelo OPART, como também na 
captação de novos públicos, tanto no São Carlos como na CNB. 
 
 
Desenvolvimento Sustentável  

Após a definição, em 2007, ano da constituição do OPART, das linhas de orientação estratégica da empresa, 
é possível proceder agora a uma avaliação continuada dos resultados que, ao nível do desenvolvimento 
sustentável, pretendem conduzir a organização para uma prestação de serviço público de maior abertura à 
sociedade civil visando um público mais diversificado e mais descentralizado. 
 
A par de uma estratégia de aumento da actividade, houve uma preocupação específica de direccionar, quer 
o acréscimo de oferta quer alguma da oferta existente, para públicos específicos, a saber: 
 

 Público escolar;  
 Famílias;  
 Público fora do conselho de Lisboa (descentralização);  
 Público originário de classes mais desfavorecidas;  
 Turistas nacionais e estrangeiros.  

 
Estas medidas visam, no médio e longo prazo, o aumento dos públicos, pela diversificação geográfica e pela 
aposta em segmentos etários mais baixos, contribuindo desta forma para a sustentabilidade futura ao nível 
económico e social. 
 
Actuando o OPART em áreas como a música erudita e o bailado, que utilizam linguagens e códigos 
complexos, e que, no contexto sociocultural português, não integram os hábitos de consumo cultural da 
generalidade dos portugueses, torna-se necessário definir conteúdos e estratégias de aproximação que 
tenham em conta este contexto. Tudo isto para além do público consolidado que o TNSC e a CNB já 
fidelizaram, quer em Lisboa, quer em todo o território nacional. 
 
Neste enquadramento, desenvolveu-se um conjunto de iniciativas, durante 2010, do qual se destaca: 

 Reposição do título de ópera A (pequena) Flauta Mágica falada em Português e a apresentação de 
um novo titulo (Hänsel e Gretel) também cantada em português, destinada a crianças, famílias e a 
escolas e apresentado no palco do Teatro Camões, assim como do programa double-bill Trouble in 
Tahiti /  L' Occasione fa il ladro, apresentado pelo Programa Jovens Interpretes do São Carlos para 
famílias e escolas; 

 Espectáculos de Bailado destinados especificamente para escolas, com uma duração curta e de fácil 
interpretação (bailado La Sylphide e programa 3 Novas Criações); 

 Continuação da apresentação de pequenos recitais e concertos de entrada livre, no final do dia ou à 
hora de almoço, no Foyer de São Carlos, como estratégia de atracção de públicos mais ou menos 
familiarizados com a música erudita ou com menor poder de compra, para além de turistas;  

 Continuação da apresentação de espectáculos a preços especiais para famílias, possibilitando o 
acesso a famílias com jovens menores de 18 anos, a produções da temporada regular do TNSC e da 
CNB; 

 Apresentação de um novo conceito, a que se deu o nome “Contar uma Ópera” com a apresentação 
da ópera em versão de concerto Cavalleria Rusticana contada por Beatriz Batarda, sendo é uma 
iniciativa que assenta na premissa de abrir o mundo da ópera a um público mais lato e não 
habituado a assistir a este género de espectáculo. 

 Convite à cidade para o Concerto Sinfónico de Abertura da Temporada 2010.2011, com entrada 
livre, e permitindo também assim abrir à sociedade civil a sala principal do São Carlos, 
complementando desta forma todas a restantes medidas acima apresentadas; 

 A realização da segunda edição do Festival ao Largo ao ar livre no Largo de São Carlos com 31 
espectáculos de música erudita e bailado, oferecidos à cidade para os quais tivemos uma resposta 
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surpreendente do público que ocupou todo o Largo e espaços contíguos, contabilizando-se mais de 
45.000 espectadores durante toda a edição do Festival;  

 Participação, em 2010, nas comemorações dos 100 anos da República Portuguesa, com a 
Companhia Nacional de Bailado e o Teatro Nacional de São Carlos com especial destaque para a 
edição e gravação do “Hino Nacional”. Foram integrados nestas comemorações os seguintes 
espectáculos: 
  

o Ópera: Dona Branca de Alfredo Keil, em versão de concerto, apresentado em Outubro 
durante o Centenário da República; 

o Bailado: Apresentação da coreografia Electra de Olga Roriz no Teatro Camões 
o Bailado: Encomenda de uma nova produção e coreografia de A Sagração da Primavera com 

estreia absoluta em Faro e posterior apresentação no Teatro Camões e outros palcos 
nacionais; 

o Festival ao Largo: apoio à vinda da Companhia Nacional de Canto e Dança de Moçambique 
enquadrada na programação do Festival ao Largo 2010; 

 
No campo da descentralização, a aposta na itinerância resulta de uma estratégia de aproximação a outros 
públicos, consolidando a circulação de espectáculos OPART por todo o território no âmbito da missão 
nacional do TNSC e da CNB. 
Durante o ano de 2010, através da CNB e do TNSC, o OPART apresentou 25 espectáculos em 12 cidades do 
continente e ilhas, para além da finalização da digressão internacional da OSP na China com as cidades de 
Pequim e Macau e da viagem da CNB a Itália para participação no Festival de Bolzano. 
 
 
Serviço Público e Satisfação das Necessidades da Colectividade 

Todas as políticas de gestão e medidas adoptadas pelo OPART visam a prestação de um serviço público na 
área da cultura músico-teatral, compreendendo, designadamente, a música, a ópera e o bailado. 
 
As orientações estratégicas, definidas à priori, têm como pano de fundo, e em paralelo com uma visão e 
linha evolutiva de desenvolvimento, a missão de serviço público a que o OPART, através das duas 
identidades artísticas autónomas, está obrigado. Toda a actividade tem sido definida em função dessa 
mesma missão de serviço público. 
 
Do ponto de vista quantitativo, será possível avaliar de forma objectiva o grau de satisfação das 
necessidades colectivas através dos indicadores de procura, quer por comparação com as metas fixadas 
para o ano, quer por avaliação comparativa com o ano anterior. Esta avaliação encontra-se detalhada no 
ponto 3.7.1. 

Um outro indicador quantitativo importante para a avaliação do serviço público é o da eficácia social que 
avalia o rácio entre o apoio público, concedido através da Indemnização Compensatória, e o total de público 
que foi abrangido pela globalidade das actividades desenvolvidas pelo OPART. Este indicador, conforme já 
referido no ponto 3.7.1.3, sofreu uma redução entre 2008 e 2010 por espectador de 253€ para 165€ e 
manteve os níveis de 2008 por beneficiário nos 139€, concluindo-se que foi possível chegar a mais pessoas 
com um menor esforço financeiro por parte do Estado. 

Assim, para além das práticas adoptadas que visam a apresentação da sua actividade artística com elevados 
padrões de qualidade, nomeadamente nos campos técnico e artístico, o OPART continuou a implementar 
outras medidas que têm por objectivo melhorar, simplificar e diversificar a forma como presta o seu serviço 
público, indo, assim, ao encontro das necessidades da colectividade.  

Das medidas implementadas nesta área, destacamos as seguintes:  
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a) Consolidação da estratégia integrada de Web Marketing para o Festival ao Largo 

A estratégia Web Marketing envolveu pelo 2º ano consecutivo a criação de um micro-site bilingue assente 
em tecnologia flash, destinado não só ao grande público da cidade de Lisboa e área metropolitana mas, 
também, e não menos importante, ao público visitante nacional e internacional.  
 
Complementarmente, a divulgação do festival foi também assegurada pelas três mais importantes redes 
sociais da actualidade: Facebook, YouTube e Twitter, tendo garantido, num curto espaço de tempo, mais de 
4.700 fãs no Facebook, 99.000 visualizações do canal YouTube e mais de 1.000 seguidores no Twitter. 
 
O grande enfoque do micro-site foi os espectáculos, a respectiva programação e as notícias associadas, 
assim como as biografias dos artistas e outras informações complementares. Dado o enorme impacto da 
página Facebook do Festival 2009, reforçámos a estratégia integrada inter-canais de manutenção dos 
respectivos conteúdos, passando pela colocação de excertos de vídeos dos espectáculos dos dias anteriores 
no YouTube, fotos e crónicas diárias no Facebook, bem como a cobertura em directo dos espectáculos no 
Twitter. 
 

b) Reforço da estratégia integrada de utilização de Redes Sociais na Internet para aumento da 
notoriedade e inovação das marcas OPART 

Tendo como base o sucesso e experiências obtidos na estratégia Web para o Festival ao Largo 2009 pela 
equipa de marketing e assistindo-se no mercado a uma verdadeira revolução em estratégias Web 2.0, 
nomeadamente, através de um crescimento exponencial das redes sociais, o OPART colocou-se uma vez 
mais na linha da frente das instituições culturais Portuguesas, pela adopção inovadora de uma estratégia e 
posicionamento integrado nas principais redes sociais mundiais, tendo iniciado em 2009 uma estratégia 
integrada de utilização multicanal (Website, Youtube, Facebook e Twitter). 
 
Esta estratégia Web visava, em primeiro lugar, o aumento da notoriedade das marcas São Carlos, OSP e CNB 
mas, acima de tudo, pretendia atingir um objectivo mais amplo, de criação de relações mais directas e 
interactivas com os seus públicos alvo, potenciadoras de melhorias significativas da imagem das nossas 
instituições. A evolução pretendida da imagem percepcionada sobre marcas São Carlos e CNB passava pelo 
abandono de percepções de duas instituições “paradas no tempo”, formais e elitistas, para uma imagem de 
dinamismo, modernidade, informalidade e inovação. 
 
A forte dinâmica viral das redes sociais permitiu, igualmente, chegar a novos públicos de forma simples e 
muito mais rapidamente do que pelos métodos tradicionais de viral-marketing. 
 
A estratégia Web para as Redes Sociais passou pela criação dos seguintes canais, que em 2010 foram alvos 
de sucessivas melhorias processuais e de conteúdos, que permitiram de forma integrada, ultrapassar as 
expectativas iniciais de adesão a estas novas formas de comunicação: 
 
- Canal de fãs Facebook para o São Carlos /OSP 
- Canal de fãs Facebook para a CNB 
- Canal de fãs Facebook para o Festival ao Largo 
- Canal Twitter São Carlos 
- Canal Twitter CNB 
- Canal Twitter Festival ao Largo 
- Canal Youtube CNB 
- Canal Youtube Festival ao Largo 
 
Estes canais fazem parte de uma estratégia Web mais global, interagindo de uma forma integrada com os 
seguintes Websites: 
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- Website OPART 
- Website São Carlos 
- Website CNB 
- Website Festival ao Largo 
 
Em simultâneo foram criadas integrações directas entre os nossos websites e o portal de venda de bilhetes 
Ticketline, de forma a permitir um acesso mais rápido à compra e servindo de possibilidade à concretização 
de vendas por impulso. 
 
Esta estratégia integrada passa pela manutenção e introdução de conteúdos diários em todos estes canais 
através da concepção, criação e publicação de newsletters electrónicas, álbuns de fotos, vídeos de 
espectáculos, spots vídeo, entrevistas a criadores, passatempos, reportagens, entre outros. 
 

c) Acessibilidade WebSites 

A acessibilidade continuou a ser uma preocupação do OPART no acompanhamento dos seus WebSites, quer 
na sua actualização diária, quer na concepção da renovação realizada ao site da CNB, quer, ainda, na 
consolidação do site do OPART, como, também, na renovação do site São Carlos.  

O OPART pretende, assim, promover a acessibilidade de cidadãos com necessidades especiais aos seus sites. 

Relativamente a esta matéria, há que salientar que o OPART cumpre o estipulado na RCM n.º 155/2007. 

d) Continuação das medidas inscritas no Projecto SIMPLEX 

O OPART consolidou a implementação das medidas Centros de Informação Digital dos Organismos de 
Produção Artística, Reserva e Pagamento de Bilhetes via Internet, Criação de Loja Online inscritas nos 
Programas Simplex 2007 e 2008. 

Durante o ano de 2010, foi dada continuidade operacional a todas estas medidas, pela prossecução das 
estratégias seguidas nos anos anteriores. 

No que respeita em concreto a medida Biblioteca Digital, a introdução de novos conteúdos ao longo das 
temporadas passadas permitiu-nos neste momento possuir online, através dos websites respectivos, 
conteúdos editoriais e promocionais da maior parte dos espectáculos apresentados pelo São Carlos, desde a 
temporada 2005-2006 e na CNB desde a temporada 2007-2008. 

O núcleo documental criado por esta medida inclui programas, cartazes, imagens e outros documentos que 
resultem da promoção e divulgação dos espectáculos.  

e) Cross-Selling – Assinaturas mistas 

Face ao modelo de gestão centralizada de duas entidades artísticas, o OPART pôde criar um conjunto de 
benefícios directos para os seus públicos-alvo, resultantes de forma directa desta gestão unificada. 

Uma das melhorias substanciais que se realizaram no ano de 2008 com o lançamento das temporadas 
2008/2009 foi a criação de assinaturas mistas. Esta iniciativa tem como finalidade a melhoria do serviço 
público através da criação de mecanismos indutores e incentivadores à fruição de espectáculos de Ópera, 
Concertos e Bailado promovidos pelo OPART. 

Como consequência do sucesso alcançado por esta iniciativa nos dois anos anteriores, foi dada continuidade 
a esta medida em 2010, tornando desta forma habitual aos nosso potenciais espectadores, esta forma de 
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aquisição, que no caso de temporada total (ópera, bailado e concertos), possui um desconto substancial 
sobre a compra de bilhetes avulso. 

 
 3.7.5 Competitividade e Inovação Empresarial  
 
O conselho de administração actual desenvolveu esforços no sentido de modernizar os processos 
produtivos do OPART, limitando práticas obsoletas e custosas que prevalecem, transversalmente, na 
empresa.  
 
A competitividade dos corpos artísticos do OPART é fortemente limitada pelos regulamentos em vigor, que 
se traduzem em elevadíssimos custos de operação e digressão. O desígnio de representatividade nacional 
fica assim condicionada pelos custos incomportáveis de apresentação de espectáculos fora das sedes do 
TNSC e da CNB. 
 
Mais uma vez, torna-se necessária a reflexão sobre uma reestruturação que permita ao OPART melhor 
cumprir a sua missão de serviço público. 
 
 
 3.7.6 Planos de Acção para o Futuro  
 
Dada as condicionantes que advêm do facto de dois dos administradores do OPART se encontrarem, à data, 
demissionários, este conselho de administração não pode senão abster-se de apresentar planos de acção 
para o futuro. 
 
 3.8 Grau de Cumprimento dos Princípios de Bom Governo  
 
Ao longo de todo o relatório são abordados, na sua grande maioria, os Princípios de Bom Governo e 
respectivo grau de cumprimento. 
 
Após a criação, em 2008, do sítio de internet do OPART, procedeu-se à manutenção e actualização 
permanente da informação no site consoante foi sendo aprovada.  
 
 
 3.9 Código de Ética  
 
O código de ética para o OPART foi concebido em 2008, dele constando as normas de conduta e princípios 
de governação, para além de ficarem definidos os valores da empresa: 
 

 Confiança 
 Inovação 
 Orientação para a comunidade 
 Eficiência 

 
Aprovado o código de ética, em 2009 procedeu-se à sua divulgação e distribuição entre todos os 
colaboradores do OPART, para além de ter sido disponibilizado no sítio da empresa na Internet. 
 
 
 3.10 Sistema de controlo de protecção dos investimentos e activos  
 
Desde Dezembro de 2009 está implementado no OPART o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 
Infracções Conexas que prevê e descreve o sistema de controlo de riscos relevantes para a empresa: 
http://www.opart.pt/fotos/editor2/plano.anti.corrupcao.pdf 
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O Regulamento Interno define diversas normas de conduta e consequências derivadas da sua violação e 
consagra as obrigações e deveres de cada unidade orgânica.  
 
Existe um sistema integrado de gestão e informação processual que identifica os intervenientes em cada 
acto praticado e verifica-se a segregação de funções, com cada pessoa a saber exactamente qual a sua 
responsabilidade na organização. 
 
 
 3.11 Mecanismos de controlo adoptados com vista à prevenção de conflitos de interesses  
 
O Conselho de Administração é composto por 3 membros existindo um regimento para a sua actuação que 
prevê regras destinadas à prevenção de conflitos de interesses. Está nomeadamente assegurada a 
autorização cruzada de despesas realizadas por alguns dos seus membros assim como está limitada a 
permissão de autorização de despesa por um só elemento; 
 
Existe uma efectiva segregação de funções entre a Administração Executiva (exercida pelo Conselho de 
Administração) e a Fiscalização (exercida pelo Fiscal único); 
 
Os estatutos do OPART enfatizam a necessidade de garantir a plena autonomia artística e de programação 
do TNSC e da CNB, estabelecendo, nesse sentido, que a nomeação dos Directores Artísticos não seja feita 
pelo Conselho de Administração, mas, antes, por despacho conjunto da dupla tutela (Finanças e Cultura). 
Desta forma garante-se que planeamento e execução são realizados por entidades diferentes dentro da 
organização.  
 
Verifica-se a segregação se funções que potencialmente podem conduzir a conflito de interesses. 
 
 
 3.12 Divulgação de Informação 
 
Encontra-se divulgada no site do OPART em www.opart.pt e foi reportada à DGTF para inclusão no SEE toda 
a informação actualizada prevista na RCM nº49/2007 
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 4 Actividade Artística 
 4.1 Actividade do Teatro Nacional de São Carlos 
 4.1.1 Mensagem do Director Artístico 
 
Fui apenas responsável pela programação do Teatro Nacional de São Carlos a partir de Setembro de 2010. 
Quando todos retornámos das férias de Verão, começámos logo com a minha ideia de "duplo 
planeamento", com uma grande orquestra a trabalhar no auditório principal, e uma pequena orquestra a 
preparar uma série de concertos no Salão Nobre. Abrimos a Temporada com um concerto sinfónico da 
grande obra de Tchaikovsky, Manfred. Este programa também apresentou as Duas Peças Sagradas de Verdi, 
com o Coro do TNSC. Este foi um concerto oferecido à cidade e, como tal, tivemos uma grande resposta por 
parte do público no nosso teatro. 
 
De seguida apresentámos quatro récitas da versão concerto da ópera de Alfredo Keil Dona Branca, com um 
grande elenco de cantores Portugueses. Simultaneamente, demos início a uma nova ideia, de apresentar 
concertos com uma regularidade de horário e dia de semana. "Sábados às 6" tornou-se uma expressão 
muito usada dentro de São Carlos, e fiquei muito satisfeito ao verificar que a cada concerto tivemos maior 
adesão de público, de modo que agora, depois de 10 desses concertos, cada sábado está sempre 
completamente esgotado. 
 
Também tivemos uma série de concertos sinfónicos no palco do Teatro, dando início a um ciclo, que se 
prolonga por toda a Temporada, da integral dos concertos de Beethoven, com os melhores solistas 
Portugueses. Esta série de concertos de assinatura mais uma vez atraiu um número crescente de pessoas, 
como o espalhar da notícia pela cidade, através do boca-a-boca. 
 
Apresentámos a ópera em um acto de Mascagni, Cavalleria Rusticana, no palco em um novo formato que 
designámos "Contar uma ópera", no qual colocamos todos os músicos e solistas no palco e convidamos uma 
personalidade para narrar o conto dramático, intercalando cada cena da ópera com narrativa e informações 
relevantes acerca da obra. Mais uma vez, na quarta e última récita as notícias acerca deste novo formato 
tinham-se espalhado, e um público novo, mais jovem, tinha tomado conta do teatro, interessado em 
entender o que é uma ópera e como se constrói. 
 
Às quartas-feiras às 18h, durante Outubro e Novembro, tivemos um ciclo de concertos de música de câmara 
no nosso Foyer dedicado à música Checa, que foi muito popular, com muito público a deslocar-se ao teatro 
depois de um dia de trabalho. 
 
Fora do São Carlos, realizámos no CCB um concerto com a oratória de Mendelssohn Elias, o coro cantou no 
Festival de São Roque, e uma orquestra de cordas realizou um concerto em Braga. 
 
Durante o mês de Dezembro, apresentámos uma nova produção da ópera de Humperdinck Hansel e Gretel, 
que realizou 9 récitas no Teatro Camões. Esta ópera destinou-se principalmente a grupos escolares, 
encantados na sua primeira experiência operática. Esperamos que muitos deles se tornem visitantes 
regulares do nosso teatro no futuro. 
 
 
Martin André 
Director Artístico 
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4.1.2 Actividade Artística 
 

TEMPORADA LÍRICA 
 

Programa de Jovens Intérpretes 
L'Occasione Fa il Ladro  / Trouble in Tahiti 

 
13, 15 de Janeiro, 5 de Março, 21 de Maio 2010às 20h00 

17 de Janeiro e 23 de Maio 2010 às 16h00 
27 de Abril e 19 de Maio 2010 às 15h00 

 
Direcção Musical Moritz Gnann 
Encenação André Heller-Lopes 

Cenografia Rita Álvares Pereira, André Heller-Lopes 
Coreografia Verena Hierholzer 

Vídeo André Godinho 
Figurinos Rita Álvares Pereira 

Desenho de Luz Pedro Martins 
  

 
L'Occasione Fa il Ladro 

Gioachino Rossini (1792-1868) 
Ópera (Burletta per Musica) em um acto 

Libreto - Luigi Prividali sobre a peça de Eugène Scribe Le prétendu par Hazard ou L’Occasion Fait le Larron 
Estreia -  1812 em Veneza (Teatro San Moisè), Itália. 

 
Don Parmenione João Merino 

Martino João Oliveira 
Conte Alberto João Cipriano 

Don Eusebio Marco Alves dos Santos 
Berenice Raquel Alão, Anna Maria Sarra (27 Abril) 

Ernestina Ana Franco 
 

Trouble in Tahiti 
Leonard Bernstein (1918-1990) 

Ópera em um acto 
Libreto -  Leonard Bernstein 

Estreia – 1952 em Waltham (Brandeis University, Massachusetts) EUA. 
 

Dinah Luisa Francesconi 
Sam João Merino 

Trio João Oliveira | Marco Alves dos Santos | Ana Franco 
 

Orquestra Sinfónica Portuguesa 
 

Nova Produção do TNSC 
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Die Fledermaus / O Morcego 
Johann Strauss (1825-1899) 

 
24, 26 de Fevereiro; 1, 3, 4 e 7 de Março 2010 às 20h00 

28 de Fevereiro 2010 às 16h00 
6 de Março 2010 às 16h00 – Tarde Famílias 

 
Opereta em três actos 

Libreto – Carl Haffner e Richard Genée baseado na peça La Réveillon (1872) de Henri Meilhac e Ludovic 
Halévy 

Estreia a 1874 em Viena (Theater an der Wien) Áustria 
Estreia a 1981 em Lisboa (TNSC), Portugal 

Direcção Musical Julia Jones 
Encenação Katharina Thalbach 
Cenografia Momme Röhrbein 

Figurinos Angelika Rieck 
Coreografia Danny Costello 

Desenho de Luz Pedro Martins 

Autoria de textos de Frosch João Quadros 

Rosalinde Edith Lienbacher 
Gabriel von Eisenstein Will Hartmann 

Adele Carla Caramujo  
Dr. Falke Bernd Weikl  
Frank Luís Rodrigues  

Orlofski Kristina Wahlin 
Alfred Mário Alves  

Dr. Blind Carlos Guilherme 
Frosch Maria Rueff 
Ida Nadine Schori 

Ivan Gonçalo Ferreira de Almeida 
 

Orquestra Sinfónica Portuguesa 
Coro do Teatro Nacional de São Carlos 

 
Nova produção Teatro Nacional de São Carlos 

 
 

Niobe, Regina di Tebe 
Agostino Steffani (1654 – 1728) 

 
25, 30 e 31 de Março; 5 de Abril 2010 às 20h00 

27 e 28 de Março 2010 às 16h00 
 

Dramma per Musica em três actos 
Libreto Luigi Orlandi baseado em Metamorfoses de Ovídio 

Estreada em 1688 em Munique (Hoftheater), Alemanha 
 

Direcção Musical Sébastien Rouland 
Encenação Lukas Hemleb 
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Cenografia e Desenho de Luz Raimund Bauer 
Figurinos Andrea Schmidt-Futterer 

 
Niobe Alexandra Coku 

Anfione Jacek Laszczkowski 
Manto Chelsey Schill 
Tiresia Luís Rodrigues 
Clearte Pascal Bertin 
Creonte Peter Kennel 

Poliferno Leandro Fischetti 
Tiberino Musa Nkuna 

Nerea Luisa Francesconi 
 

Orquestra Sinfónica Portuguesa 
Bailarinos da Companhia Nacional de Bailado 

 
Co-Produção TNSC e Schwetzinger Festspiele 

 
PREÂMBULO 

Hybris 
Adriana Hölszky 
Drama para vozes 
Libreto Yona Kim 

Direcção Musical Jörg Ritter 

Niobe Maria João Sousa  
Anfione Yosemeh Adej 
Nerea Olesya Nagieva 
Tiresia João Oliveira 

Creonte Michael Hofmeister 
Clearte Thomas Lichtenecker 

 
Coro do Teatro Nacional de São Carlos 

 
Nova produção. Versão Cénica em Estreia Absoluta. 
Encomenda do TNSC e do Schwetzinger Festspiele 

 
 

Os mortos viajam de metro 
Hugo Ribeiro 

 
São Luiz Teatro Municipal 

9 e 10 de Abril 2010 às 21h00 
11 de Abril 2010 às 17h30 

 
Ópera com prelúdio e um acto 

Libreto: Armando Nascimento Rosa 
 

Direcção Musical: João Paulo Santos 
 

Concepção Geral e Encenação:  Paulo Matos 
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Cenografia e Figurinos: Bruno Guerra 
Desenho de Luz: Paulo Graça 

 
Florbela Espanca Madalena Boléo  
Virginia Woolf Margarida Marecos  

Jovem Suicida Raquel Alão  
Sylvia Plath Sandra Medeiros  

Sarah Kane Sónia Alcobaça  
Agatha Christie Susana Teixeira  

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

 
Nova produção. Co-Produção SLTM e TNSC 

 
 

Le Nozze di Figaro / As Bodas de Fígaro 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 
24, 26, 28, 30 de Abril; 4 e 6 de Maio 2010 às 20h00 

2 de Maio 2010 às 16h00 
Tarde de Família: 8 de Maio 2010 às 16h00 

 
Ópera buffa em quatro actos 

Libreto Lorenzo Da Ponte a partir da peça La Folle journée, ou Le mariage de Figaro de Pierre-Augustin 
Beaumarchais 

Estreia em 1786 em Viena (Burgtheatre), Áustria 
Estreia em 1945 em Lisboa (TNSC), Portugal 

 
Direcção Musical Julia Jones, Moritz Gnann (4 de Maio) 

Encenação Guy Montavon 
Cenografia e Figurinos Hank Irwin Kittel 

Desenho de Luz Torsten Bante 
 

Fígaro Leandro Fischetti 
Susanna Joana Seara 

Bartolo Donato Di Stefano 
Marcellina Maria Luísa de Freitas 

Cherubino Kristina Wahlin | Luisa Francesconi (28, 30 Abril) 
Il Conte Almaviva Marco Vinco 

Basílio Mário Alves 
Curzio Marco Alves dos Santos 
La Contessa Jessica Muirhead 

Antonio João Oliveira 
Barbarina Ana Franco 

Duas Donzelas Ana Cosme, Natália de Carvalho Brito 
 

Orquestra Sinfónica Portuguesa 
Coro do Teatro Nacional de São Carlos 

 
Nova Produção. Co-Produção TNSC e Teatro Erfurt 
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A (Pequena) Flauta Mágica 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 
5. e 20. de Maio 2010 às 15h00 (Escolas) 

9. e 22. de Maio 2010 às 16h00 (Tardes Família) 
 

Direcção Musical Moritz Gnann 
Encenação Eike Ecker 

Cenografia e Figurinos Kerstin Faber 
Desenho de Luz Pedro Martins 

 
Pamina   Ana Franco 

Rainha da Noite  Chelsey Schill,  Lara Martins (5 Maio) 
Tamino   Marco Alves dos Santos 

Papageno   João Merino (5 e 9 Maio), Jorge Martins (20 e 22 Maio) 
Papagena | Primeira Dama | 1º menino   Sónia Grané 

Sarastro   João Oliveira 
Segunda Dama | 2.º Menino   Carla Simões 

Terceira Dama | 3.º Menino   Susana Teixeira 
Monostatos   João Queiroz 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

 
Produção: Ópera de Colónia 

 
 

Eugene Onegin 
Piotr Ilich Tchaikovski (1840 – 1893) 

 
17, 21, 23, 25 e 29 de Junho 2010 às 20h00 

19 e 27 de Junho 2010 às 16h00 
 
 

Cenas líricas em três actos 
Libreto - Piotr Ilich Tchaikovski e Konstantin Shilovski baseado na novela em verso de Aleksandr 

Serguéevitch Púchkin 
Estreia em 1879 em Moscovo (Teatro Malïy) numa produção dos estudantes do Conservatório de Moscovo. 

A estreia profissional ocorre em 1881 em Moscovo (Teatro Bolshoy), Rússia. 
 

Direcção Musical  
Michail Jurowski [17, 19, 21, 27 e 29 Junho] | Johannes Stert [23 e 25 Junho] 

Encenação Peter Konwitschny 
Cenografia e Figurinos Johannes Leiacker 

Desenho de Luz Steffen Böttcher 
 

Larina Laryssa Savchenko 
Tatjana Natalija Kovalova 

Olga Maria Luísa de Freitas 
Filipjewna Viola Zimmermann 

Onegin Albert Schagidullin 
Lenskij Musa Nkuna 

Gremin Alexei Tanovitsky 
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Hauptmann, Saretzki João Merino 
Triquet Carlos Guilherme 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

Coro do Teatro Nacional de São Carlos 
 

Co-Produção TNSC e Ópera de Leipzig 
 
 

Dona Branca 
Alfredo Keil (1850-1907) 

 
Espectáculos inseridos nas Comemorações do Centenário de Republica 

 
TNSC 

29 Setembro e 1 de Outubro 2010 às 20h00 
3 Outubro 2010 às 16h00 

5 Outubro 2010 às 16h00 (Tarde Família) 
 

Dia 3 -  Assinatura do termo de doação de espólio de Mário Moreau ao TNSC em cena aberta após o 
espectáculo 

Homenagem: Jorge Vaz de Carvalho 
 

Drama lírico em quatro partes e prólogo. 
Libreto de César Ferreal sobre o poema Dona Branca, de Almeida Garrett. 

 
Versão de Concerto 

 
Direcção Musical: Johannes Stert 

 
Dona Branca, Infanta de Portugal- Ausrine Stundyte 

A fada  – Maria Luísa Freitas 
Aben-Afan, Rei d’Algarve – John Hudson 

Adaour, confidente de Aben-Afan – Luís Rodrigues 
Don Paio Peres Correia, Grão-Mestre da Ordem de Santiago – Nuno Dias 

Dom Nuno – Musa Nkuna 
Alda, dama de honor – Chelsey Schill 

Uma velha moura – Laryssa Savchenko 
 

Orquestra Sinfónica Portuguesa 
Coro do Teatro Nacional de São Carlos 

 
Contar uma Ópera 

Cavalleria Rusticana 
Pietro Mascagni (1863-1945) 

 
TNSC 

3 e 4 Novembro 2010 às 20h00 
6 e 7 Novembro 2010 às 16h00 

Melodramma em um acto. 
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Libreto de Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, segundo a peça de Giovanni Verga 

Estreia absoluta: Teatro Costanzi de Roma a 17 de Maio de 1890 

Versão de Concerto 

Direcção Musical: Martin André 
 

Ópera contada por Beatriz Batarda 
Dramaturgia Jorge Rodrigues 

 
Santuzza: Sónia Alcobaça 

Lola: Maria Luísa de Freitas 
Lucia: Laryssa Savchenko 

Turiddu: Fernando del Valle 
Alfio: Luís Rodrigues 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

Coro do Teatro Nacional de São Carlos 
 
 

Ópera no Teatro Camões 
Hänsel e Gretel 

Engelbert Humperdinck (1854-1921) 
 

Teatro Camões 
27 Novembro 2010 às 21h00 

28 Novembro e 4, 5 Dezembro 2010 às 16h00 
 

Escolas 
23, 24, 26, 30  Novembro e 2 Dezembro 2010 às 15h00 

 
Libreto de Adelheid Wette a partir do conto de Jacob e Wilhelm Grimm 

 
Estreia absoluta: Teatro da Corte de Weimar a 23 de Dezembro de 1883 

 
Cantada em Português 

Versão Portuguesa de Alexandre Delgado 
 

Direcção Musical: Moritz Gnann 
 

Encenação e Cenografia André Heller-Lopes 
Figurinos Bernardo Monteiro 

Vídeo André Godinho  
Ilustração Teresa Amaral 

Coreografia Diniz Sanchez 
Desenho de Luz José Álvaro Heitor 

Cenógrafa executiva Rita Álvares Pereira 
 

Hänsel: Raquel Luís 
Gretel: Ana Franco 

Bruxa: Marco Alves dos Santos 
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Pai João Oliveira [23, 26, 28 Novembro; 2, 5 Dezembro]  //  João Merino [24, 27, 30 Novembro; 4 
Dezembro] 

Fada do Sono / Fada do Orvalho / Mãe Carla Caramujo 
 

Orquestra Sinfónica Portuguesa 
Coro Jovens Vozes de Lisboa 

 
Nova produção TNSC 

 
 

Paint Me 
Luís Tinoco (n.1969) 

 
Culturgest 

17 e 18 Dezembro 2010 às 21h30 
Estreia Absoluta 

 
Libreto de Stephen Plaice 

 
Direcção Musical: Joana Carneiro 

Encenação, Cenografia, Desenho de Luz e Conceito Multimédia: Rui Horta 
Vídeo: Guilherme Martins 

 
Tula: Raquel Camarinha 

Ruth: Eduarda Melo 
Lee: João Rodrigues 

Priest: Job Tomé 
Stephanie: Patricia Quinta 

Howard: Hugo Oliveira 
 

Orquestra Sinfónica Portuguesa 
 

Encomenda: Culturgest 
Co-produção: TNSC, Culturgest 
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TEMPORADA SINFÓNICA 
 

CONCERTOS SINFÓNICOS 
 

UMA SINFONIA ALPINA 
CCB, 5. Fevereiro de 2010 às 21h00 

 
Direcção musical Markus Stenz 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

 
 

Programa 
JOSEPH HAYDN 

Sinfonia nº104, em Ré Maior, Hob. I:104 
 

RICHARD STRAUSS 
Eine Alpensinfonie, op.64, Uma Sinfonia Alpina 

 
Co-Apresentação TNSC e CCB 

 
 

CONCERTO COMENTADO 
CCB, 12. Março de 2010 às 21h00 

 
direcção musical Julia Jones 

violino Marco Rizzi 
comentador Paulo Ferreira de Castro 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

 
Programa 

Wofgang Amadeus Mozart 
Sinfonia nº 7 

 
Serguei Prokofiev 

Concerto para Violino nº1 
 

Gustav Mahler 
Sinfonia nº1 

 
Co-Apresentação TNSC e CCB 

 

DIAS DA MÚSICA 
REQUIEM 

CCB, 25.Abril de 2010 
 

direcção musical Michael Guettler 
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Dora Rodrigues  Soprano 
Cátia Moreso Contralto 

João Cipriano Martins Tenor 
Nuno Dias Baixo 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

Coro do Teatro Nacional de São Carlos 
 
 

Programa 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Requiem em Ré menor, Kv626 
 

Co-Apresentação TNSC e CCB 
 

CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS 
TNSC, 15. Maio 2010 às 16h00 

 
direcção musical Moritz Gnann 
comentador Alexandre Delgado 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

 
Programa 

Bedrïch Smetana 
"Má Vlast": Vltava  (Moldau) 

 
Joly Braga Santos  
Staccato Brilhante 

 
Franz Joseph Haydn 

Abschiedsymphonie (A Sinfonia Do Adeus) Nº 45 
 

CENAS DE FAUST 
CCB, 5. Junho de 2010 às 21h00 

Direcção Musical Ira Levin 

Fagote Rui Lopes [vencedor do concurso Estoril 2008] 
Sopranos Chelsey Schill, Raquel Alão, Ana Franco 

Meios-Sopranos Luisa Francesconi, Olesya Nagieva 
Tenor Marco Alves dos Santos 

Barítonos Stephen Genz, Luís Rodrigues 
Baixo-Barítono João Oliveira 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

Coro do Teatro Nacional de São Carlos 
 

Concerto de tributo a Schumann no 2º Centenário da sua morte 
 

Programa 



///Relatório de Gestão e Contas 2010   59 

 

Hector Berlioz 
Benvenuto Cellini (Abertura) 

André Jolivet 
Concerto Para Fagote e Orquestra 

Daniel Moreira 
From Dawn To Twilight Over Zabriskie Point (Homage To William Turner) 

Robert Schumann 
Cenas do Faust De Goethe 

Co-Apresentação TNSC e CCB 
 
 

CONCERTO DE ABERTURA DA TEMPORADA 2010.2011 
TNSC, Sábado, 25 de Setembro 2010 

 
Convite à cidade 

 
MÚSICA NAS ARCADAS às 19h30 

Quarteto 
 

MÚSICA NA VARANDA às 20h00 
Quinteto de metais 

 
MÚSICA NO SALÃO às 20h30 

Canto e piano 
 

CONCERTO DE ABERTURA às 21h00 
 

Giuseppe Verdi (1813-1901) 
Stabat Mater 

 
Giuseppe Verdi (1813-1901) 

Te Deum 
 

Piotr Ilitch Tchaikovski (1840-1894) 
Sinfonia Manfred, em Si menor, op.58 

 
 

Direcção Musical: Martin André 
 

Orquestra Sinfónica Portuguesa 
Coro do Teatro Nacional de São Carlos 

 
 

Entrada Livre 
(mediante levantamento prévio de bilhete) 
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MENDELSSOHN / BEETHOVEN / BRAHMS 
TNSC, Sábado, 9 de Outubro às 21h00 

 
Direcção Musical: Julia Jones 

Piano: António Rosado 
 

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Abertura Ruy Blas, op. 95 

 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Concerto nº5 para piano e orquestra, em Mi bemol Maior, op. 73, Imperador 
 

Johannes Brahms (1833-1897) 
Sinfonia nº1, em Dó menor, Op. 68 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

 

LISZT / BEETHOVEN / MUSSORGSKI-RAVEL 
TNSC, Sábado, 16 de Outubro às 21h00 

 
Direcção Musical: Daniel Klajner 

Piano: Paulo Oliveira 
 

Franz Liszt (1811-1886) 
Poema sinfónico nº3, Les Préludes 

 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Concerto nº2 para piano e orquestra, em Si bemol Maior, op.19 
 

Modest Mussorgski (1839-1881) - Maurice Ravel (1875-1937) 
Quadros de uma exposição 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

 

WAGNER / BEETHOVEN / SCHUBERT  
TNSC, Sábado, 23 de Outubro às 21h00 

 
Direcção Musical: Erik Nielsen 

Piano: Pedro Burmester 
 

Richard Wagner (1813-1883) 
Abertura de Faust 

 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Concerto nº4 para piano e orquestra, em Sol Maior, op.58 
 

Franz Schubert (1797-1828) 
Sinfonia nº9 em Dó Maior, D. 944, A Grande 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 
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ORATÓRIA ELIAS 
CCB, Sábado, 13 Novembro às 21h00 

 
Direcção Musical: Julia Jones 

 
Sopranos: Ana Franco, Dora Rodrigues 

Meio-Soprano: Monika Waeckerle 
Tenor: Musa Nkuna 

Barítono: Detlef Roth 
 

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Oratória Elias, op.70 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

Coro do Teatro Nacional de São Carlos 
 
 

CONCERTOS SALÃO NOBRE 
Salão Nobre do TNSC  

 

CICLO DE HOMENAGEM A DOIS JOVENS GÉNIOS: 
MOZART E MENDELSSOHN 

 
12 FEVEREIRO 2010 às 21h00 

 
Felix Mendelssohn 

Sinfonia para cordas nº 10, em Si Menor  
 

Joseph Haydn 
Concerto para 2 trompas e orquestra em Mi bemol Maior  

 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Sinfonia Nº 25 em Sol Menor, K.183  
 

Trompas Paulo Guerreiro e Augusto Rodrigues 
 

Orquestra Sinfónica Portuguesa 
 

27 FEVEREIRO 2010 às 21h00 
 

Felix Mendelssohn 
Overture for Winds em Dó Maior, op. 24 

 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Concerto para Flauta e Harpa em Dó Maior, K. 299 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sinfonia Nº 28 em Dó Maior.,K. 200 

 
Flauta Nuno Ivo Cruz 
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Harpa Carmen Cardeal 
 

Direcção Musical Julia Jones 
 

Orquestra Sinfónica Portuguesa 
 

26 MARÇO 2010 às 21h00 
 

Joseph Haydn 
Sinfonia nº 12 em Mi Maior  

 
Gioachino Rossini 

Variações para clarinete e pequena orquestra  
 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sinfonia Nº 29 em Lá maior, K. 201 

 
Clarinete Joaquim Ribeiro 

Direcção Musical Moritz Gnann 
 

Orquestra Sinfónica Portuguesa 
 

16 ABRIL 2010 às 21h00 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sinfonia Nº 47, K. 97, em Ré maior  

 
Alfred Schnittke 

Concerto Grosso Nº 1, para 2 violinos, cravo e cordas  
 

Joseph Haydn 
Sinfonia Nº 9 em Dó maior 

 
Violinos Evelyne Alliaume e Pavel Arefiev 

Cravo Nuno Margarido Lopes 
Direcção Musical Julia Jones 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

 
28 MAIO 2010 às 21h00 

 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Sinfonia K.141a, em Ré Maior 
 

Franz Berwald 
Concert Piece para fagote e orquestra , op. 2  

 
Pedro Teixeira da Silva 

Deneb para cordas 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sinfonia Nº 27 em Sol M., K. 199 

 
Fagote Carolino Carreira 
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Direcção Musical Moritz Gnann 
 

Orquestra Sinfónica Portuguesa 
 
 

A FAMÍLIA BACH I 
2 de Outubro às 18h00 

 
George Frideric Handel (1685-1759) 

Abertura Samson, HWV.57 
 

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 
Sinfonia nº5, em Si menor, Wq.182/5 

 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Suite nº2, em Si menor, BWV 1067 

 
Joseph  Haydn (1732-1809) 

Sinfonia nº15, em Ré Maior, Hob.I:15 
 

Violino e Direcção Musical: Etienne Abelin 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

 
 

CONCERTO VASCO BARBOSA 
22 de Outubro às 21h00 

 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Quarteto nº4 para cordas, em Dó menor, op.18 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Concerto por violino, em Mi Maior, BWV 1042 

 
Quarteto Atalaya: Vasco Barbosa, Klara Erdei*, Teresa Abreu, Kenneth Frazer* 

Violinos: Alexander Stewart*, António Figueiredo*, Carlos Passos, Filomena Sousa*, Isabel Barão*, Jorge 
Gonçalves*, Klara Erdei*, Lurdes Miranda*, Luís Santos*, Regina Stewart*, Sónia Carvalho*, Vasco Broco 

Violas: Alexandre Delgado, Cecília Neves*, Joaquim Lima*, Rogério Gomes*, Teresa Abreu 
Violoncelos: Alberto Campos*, Irene Lima*, Kenneth Frazer*, Lurdes Santos* 

Contrabaixos: Adriano Aguiar*, Pedro Wallenstein* 
 

Cravo e Direcção Musical: Martin André 
 
 

A FAMÍLIA BACH II 
30 de Outubro às 18h00 

 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Suite nº4 em Ré Maior, BWV 1069 

 
Carl Philipp Emanuel Bach(1714-1788) 

Sinfonia nº4 em Lá Maior Wq.182/4 
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Wolfgang A. Mozart (1756-1791) 
Sinfonia nº40 em Sol menor, K.550 

 
Direcção Musical: Moritz Gnann 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

 
 

PETITE MESSE SOLENNELLE 
4 de Dezembro às 18h00 

 
Gioachino Rossini (1792-1868) 

Petite Messe Solennelle 
 

Soprano Maria do Anjo Albuquerque 
Meio-Soprano Natália Brito 

Tenor Carlos Silva 
Barítono Simeon Dimitrov 

 
Harmonium Nuno Lopes 
Piano João Paulo Santos 

 
Direcção Musical Giovanni Andreoli 

 
Coro do Teatro Nacional de São Carlos 

 
 

FOYER ABERTO 
 

Foyer do Teatro Nacional de São Carlos 
Sempre às 18h00 

Entrada Livre 
 

RECITAL PARA FLAUTA E PIANO - “FROM RUSSIA WITH LOVE” 
7 de JANEIRO 2010 

 
Obras de Compositores Russo-Americanos no século XX: 

AARON COPLAND, GEORGE GERSHWIN, LOWELL LIEBERMANN, SERGEI RACHMANINOV, SERGEI PROKOFIEV  
 

flauta Katharine Rawdon 
piano Anne Kaasa 

 

ENSEMBLE D. JOÃO V 
14 de JANEIRO 2010 

 
Obras de ANTÓNIO TEIXEIRA, GEORG FRIEDRICH HÄNDEL, JOÃO DE SOUSA CARVALHO, ANTONIO VIVALDI 

 
ENSEMBLE D. JOÃO V 

soprano Sandra Medeiros 
violino Tera Shimizu 
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violino Margareta Sandros 
viola Paul Wakabayashi 

violoncelo Paulo Gaio Lima 
violone Duncan Fox 

cravo Candida Matos 
 
 

CONCERTO CORAL “JOVENS VOZES DE LISBOA” 
16 de JANEIRO às 21:00h , SALÃO NOBRE 

 
Obras de ANTONIO VIVALDI , WOLFGANG AMADEUS MOZART, GEORG FRIEDRICH HÄNDEL, CÉSAR FRANCK, 

GIOACCHINO ROSSINI,  ALEXANDER BORODINE, VINCENZO BELLINI, GIUSEPPE VERDI, FRANZ LEHAR, 
GEORGES BIZET, EMMERICH KALMAN, JIM PAPOULIS, KEITH HAMPTON 

 
soprano Ana Paula Russo 

meio-soprano Maria Luísa de Freitas 
piano e direcção Musical Nuno Lopes 

CORO JOVENS VOZES DE LISBOA 
 

MUSICA DE CÂMARA PARA ENSEMBLES 
11 de FEVEREIRO 2010 

 
DUETOS E OCTETO VOCAL COM ACOMPANHAMENTO DE PIANO 

  
Obras de GIOACHINO ROSSINI, JOHANNES BRAHMS, GABRIEL FAURÉ, ROBERT SCHUMANN 

  
soprano Filipa Lopes 

soprano Angélica Neto 
meio-soprano Maria Luísa Tavares 

meio-soprano Natália Brito 
tenor João Queirós 

tenor Alberto Lobo da Silva 
baixo João Rosa 

baixo João Miranda 
piano Pedro Vieira de Almeida 

  
  

CONCERTO DE MÚSICA DE CÂMARA I 
18 de FEVEREIRO 2010   

  
Obras de ANTÓNIO VICTORINO D’ALMEIDA, RICHARD STRAUSS,  FRANZ LACHNER, CHARLES GOUNOD, 

EURICO CARRAPATOSO 
  

soprano Ana Cosme 
trompa Abel Pereira 

piano João Paulo Santos 
  
  

CONCERTO DE MÚSICA DE CÂMARA II 
11 de MARÇO 2010 
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Obras de PAULO JORGE FERREIRA, RICHARD GALLIANO, ASTOR PIAZZOLLA 
 

QUARTETO DE CORDAS E ACORDEÃO 
 

acordeão Paulo Jorge Ferreira 
violino Ana Beatriz Manzanilla 

violino Rui Guerreiro 
viola Pedro Saglimbeni Munõz 

violoncelo Ajda Zupanzic 
 
 

TRIO 
 15 ABRIL 2010 

 
Obras de JOHANNES BRAHMS, CHARLES KOECHLIN,  FRÉDÉRIC N. DUVERNOY 

  
TRIO: 

trompa Paulo Guerreiro 
violino Alexander Stewart 
piano João Paulo Santos 

  
  

 QUARTETO DE CORDAS 
29 de ABRIL 2010 

 
Obras de HEITOR VILLA-LOBOS e BOHUSLAV MARTINU 

  
QUARTETO DE CORDAS: 

violino Ana Beatriz Manzanilla 
violino Rui Guerreiro 

viola Pedro Saglimbeni Muñoz 
violoncelo Ajda Zupancik 

  
  

 QUINTETO DE METAIS DA OSP 
20 de MAIO 2010 

   
Obras de SAMUEL SCHEIDT,  VIKTOR EWALD,  EUGÈNE BOZZA, ENRIQUE CRESPO 

  
QUINTETO DE METAIS DA OSP : 

trompete Jorge Almeida 
trompete Pedro Monteiro 

trompa António Augusto Rodrigues 
trombone Hugo Assunção 

tuba Ilídio Massacote 
 
 

 QUINTETO DE CORDAS E PIANO 
27 de MAIO 2010 

   
Obras de FELIX MENDELSSOHN e FRANZ SCHUBERT 
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QUINTETO DE CORDAS E PIANO: 

violino Nariné Dellalian 
viola Cècile Pays 

violoncelo Levon Mouradian 
contrabaixo Pedro Wallenstein 

piano Marina Dellalian 
  
 

QUARTETO ATALAYA 
9 de JUNHO 2010 

 
Obras de EDWARD ELGAR e LUÍS DE FREITAS BRANCO 

  
QUARTETO ATALAYA: 
violino Vasco Barbosa 

violino Klara Erdei 
viola Teresa Beatriz Abreu 
violoncelo Kenneth Frazer 

 
 

FADO EM QUINTETO DE CORDAS 
16 de JUNHO 21010 

 
Arranjos e adaptações de Jorge Varregoso Gonçalves para os fados: 

Amália, Tudo isto é fado, Uma casa portuguesa, Meu amor não me sorriu, Barco Negro, Povo que lavas no 
rio, Ai  Mouraria! , Vou dar de beber à dor, Gaivota, A casa da Mariquinhas, Foi Deus, Estranha forma de 

vida, Tendinha, Lá vai Lisboa 
  

LUSITANIA ENSEMBLE: 
acordeão Pedro Santos 

violino I Jorge Gonçalves 
violino II António Figueiredo 

viola Venzislav Grigorov 
violoncelo Luís Clode 

contrabaixo Óscar Torres 
 
 

MÚSICA CHECA I 
6 de Outubro 2010 

 
Obras de Antonín Dvořák e Bedřich Smetana 

 
Quarteto Belas Artes 
Violino: Leonid Bykov 

Violino: Aurora Voronova 
Viola: Galina Savova 

Violoncelo: Gueorgui Dimitrov 
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MÚSICA CHECA II 
13 de Outubro 2010 

 
Obras de Antonín Dvořák,  Bohuslav Martinů, Leoš Janáček  

 
Violino: Ana Beatriz Manzanilla 

Violino: Rui Guerreiro 
Viola: Pedro Saglimbeni Muñoz 

Violoncelo: Ajda Zupancik 
 
 

MÚSICA CHECA III 
20 de Outubro 2010 

 
Obras de OSEF SUK, BOHUSLAV MARTINŮ, VIKTOR ULLMANN, ERWIN SCHULHOFF  

 
Flauta Katherine Rawdon 
Violino Alexander Stewart 
Piano João Paulo Santos 

 
 

MÚSICA CHECA IV 
27 de Outubro 2010 

 
Obras de WOLFGANG AMADEUS MOZART, JOHANNES BRAHMS,  ANTONÍN DVOŘÁK  

 
Barítono João Merino 

Tenor Musa Nkuna 
Piano Nuno Lopes 

 

 

OUTROS PALCOS 
 

MÚSICA DE CÂMARA PARA ENSEMBLES 
Universidade Nova de Lisboa, Reitoria 

10 Fevereiro 2010 às 19h00 
 

Duetos e octeto vocal 
com acompanhamento de piano 

 
Obras de GIOACHINO ROSSINI, JOHANNES BRAHMS, GABRIEL FAURÉ, ROBERT SCHUMANN,  

 
Filipa Lopes, soprano 

Angélica Neto, soprano 
Maria Luísa Tavares, meio-soprano 

Natália Brito, meio-soprano 
João Queirós, tenor 

Alberto Lobo da Silva, tenor 
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João Rosa, baixo 
João Miranda, baixo 

Pedro Vieira de Almeida, piano 
 

CARTAS DE MOZART 
São Luiz Teatro Municipal 

19 e 20 de Março 2010 às 18h30 
 

Selecção Musical de Marco d’Almeida e Julia Jones 
Direcção Musical Julia Jones 

Leitura Marco d’Almeida 
 

Soprano Ana Franco 
Barítono João Merino  
Fagote David Harrison 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

 

QUINTETO DE METAIS DA OSP NO ISCTE-IUL  
ISCTE, GRANDE AUDITÓRIO 

25 Março 2009 às 18h30 
 

Quinteto de Metais da Orquestra Sinfónica Portuguesa 
 

Obras de SAMUEL SCHEIDT, VIKTOR EWALD, ALEXANDER ARUTINIAN, RICHARD ROBLEE 
 

Trompetes Jorge Almeida e Pedro Monteiro  
Trompa António Augusto Rodrigues  

Trombone Hugo Assunção  
Tuba Ilídio Massacote 

 

COROS DE ÓPERA 
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, Reitoria 

7 Outubro 2010 às 19h00 
 

Coros de Óperas de Giuseppe Verdi , Georges Bizet , Alfredo Keil , Charles Gounod.  
 

Comentários Jorge Rodrigues 
Direcção Musical Emanuele Pedrini 

 
Coro do Teatro Nacional de São Carlos 

 
 

PETITE MESSE SOLENNELLE 
IGREJA DE SÃO ROQUE 

26 NOVEMBRO 2010 às 21:30h 
 

Gioachino Rossini (1792-1868) 
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Petite Messe Solennelle 
 

Soprano Maria do Anjo Albuquerque 
Meio-Soprano Natália Brito 

Tenor Carlos Silva 
Barítono Simeon Dimitrov 

 
Harmonium Nuno Lopes 
Piano João Paulo Santos 

 
Direcção Musical Giovanni Andreoli 

 
Coro do Teatro Nacional de São Carlos 

 
 

CONCERTO PARA CORDAS 
Braga, Theatro Circo,  18 Dezembro 

 
Direcção Musical Kodo Yamagichi 

 
Edvard Grieg (1843 -1907) 

Holberg Suite para cordas, op. 40 
 

Johann Pachelbel (1653-1706) 
Canon para cordas, em Ré Maior 

 
Béla Bártok (1881-1945) 

Danças Populares Romenas, Sz.56 
 

Samuel Barber (1910-1981) 
Adagio para cordas, op.11 

 
Piotr Ilitch Tchaikovski (1840-1893) 

Serenade para cordas, em Dó Maior, op. 48 
 

Orquestra Sinfónica Portuguesa 
 
 

ACOLHIMENTOS 2010.2011 
 

Iniciativas de pré-temporada 
 

São Carlos acolhe 
PRÉMIO JOVENS MÚSICOS 

ANTENA 2 
 

SALÃO NOBRE, de 3 Setembro a 7 Setembro 
 

Percussão, Trompete, Contrabaixo, Flauta, Música de Câmara, Oboé, Canto e Violino 
 

FESTIVAL CANTABILE 
A Arte da Música de Câmara 
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SALÃO NOBRE, 7 Setembro às 21h00 
 

CONCERTO SCHUMANN 
 

Robert Schumann (1810-1856) 
 

Quarteto para piano e cordas, em Mi bemol Maior, op. 47 
 

Dichterliebe, ciclo de 16 canções com poemas de Heinrich Heine op. 48, 
 

Tenor: Maximilian Schmitt 
Violino: Elina Vähälä 

Viola: Diemut Poppen 
Violoncelo: Alexander Chaushian 

Piano: Ralf Gothóni 
 

SALÃO NOBRE, 9 Setembro às 21h00 
 

Concerto de Encerramento da Masterclass de Tom Krause 
Piano: Nicholas McNair 

 
SALÃO NOBRE, 10 Setembro às 21h00 

 
Richard Strauss (1864-1949) 

Canções 
 

Alfred Schnittke (1934-1998): 
Sonata n°2 para piano e violino, Quasi una sonata 

 
Johannes Brahms (1833-1897) 

Trio, versão para viola, violoncelo e piano, em Lá menor, op.114 
 

Soprano: Laia Falcon 
Violino: Elina Vähälä 

Viola: Diemut Poppen 
Violoncelo: Alexander Chaussian 

Piano: Ralf Gothóni 
 

Co-produção: Teatro Nacional de São Carlos , Goethe Institut 
 

São Carlos acolhe 
3º FESTIVAL FLAMENCO 

Lorca em Lisboa 
 

TNSC 
15 Setembro às 21h30 

Enrique Morente 
 

16 Setembro às 21h30 
Cañizares + Marco Alonso 

 
17 Setembro às 21h30 

Miguel de Tena e Família Vargas 
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FESTIVAL AO LARGO 2010 
Largo de São Carlos, Lisboa 
26 de Junho a 27 de Julho 

 

Em Moçambique o Sol Nasceu 
26 e 27 de Junho, 22h00 

 
uma rapsódia de danças tradicionais 

 
David Abílio, coreografia 

 
Companhia Nacional de Canto e Dança de Moçambique* 

 

Música tradicional moçambicana 
28 de Junho, 22h00 

 
TIMBILA – PATRIMÓNIO CULTURAL DA HUMANIDADE 

 
Companhia Nacional de Canto e Dança de Moçambique* 

 

Concerto de Metais 
30 de Junho, 19h00 

 
William Byrd (1540 – 1623), The Earl of Oxford’s March 

Johann Sebastian Bach (1685-1750), Concerto Bradenburguês nº. 3 
Gordon Langford (1930 -), London Miniature 

Joaquin Rodrigo (1901-1999), Concerto de Aranjuez (2º andamento) 
Chris Hazell (1948 -), Four Brass Cats - Kraken - Mr. Jums - Borage 

Agustin Lara (1897 – 1970), Granada 
 

Ensemble de Metais Olissipo 
Trompetes: Jorge Almeida*, António Quíntalo*, Daniel Louro*, Sérgio Pacheco 

Trompa: Kenneth Best 
Trombones: Hugo Assunção*, Jarret Butler*, Filipe Alves, Alexandre Vilela 

Tuba: Ilídio Massacote* 
Percussão: Richard Buckley* e Pedro Araújo e Silva* 

 
* Elementos da Orquestra Sinfónica Portuguesa 

 

Noite Strauss 
30 de Junho, 22h00 

 
Johann Strauss II (1825-1899), Tritsch-Tratsch-Polka, op. 214 

Charles Gounod (1818 -1893), Je veux vivre (Juliette) 
Franz Lehár (1870-1948), Meine Lippen, sie küssen so heiss (Giuditta) 

Franz Lehár (1870-1948), Vilya Lied ( Die lustige Witwe) 
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Johann Strauss II (1825-1899), Vozes da Primavera, valsa, Op.410 
Johann Strauss II (1825-1899), Abertura da Opereta Die Fledermaus, Valsa do Imperador, Op. 437 

Josef Strauss (1827-1870), Ohne Sorgen polka schnell, Op. 271 
Johann Strauss II (1825-1899), O Danúbio Azul (Valsa) 

 
Soprano: Eduarda Melo 

Direcção Musical: Osvaldo Ferreira 
 

Orquestra do Algarve 
 

As Quatro Estações 

1 de Julho, 22h00 
 

Antonio Vivaldi (1678-1741), AS QUATRO ESTAÇÕES, op. 8 
 

As Damas do São Carlos 
I Violinos: Marjolein de Sterke*, Regina Stuart*, Ewa Michalska*, Kamelia Dimitrova* 

II Violinos: Klara Erdei*, Nariné Dellalian*, Carmelia Silva* 
Violas: Etelka Dudas*, Maria Cecíla Neves*, Sandra Moura* 

Violoncelos: Ajda Zupancic*, Diana Savova* 
Contrabaixo: Anita Hinkova* 

Cravo: Jenny Silvestre 
Leituras: Io Appolloni 

Solista e Direcção Musical: Veliyana Hristova* 
 
 

* Elementos da Orquestra Sinfónica Portuguesa 
 

Concerto Piazzolla 
2 de Julho, 19h00 

 
Paulo Jorge Ferreira (1966 -), "Improvisata" para Quarteto e Acordeão 

Astor Piazzolla (1921-1992), Four For Tango 
Astor Piazzolla (1921-1992), Fuga e Mistério 

Richard Galliano (1950-), Opale Concerto para Acordeão e Quarteto 
 

Quarteto de Cordas e Acordeão 
 

Acordeão: Paulo Jorge Ferreira 
Violinos: Ana Beatriz Manzanilla, Rui Guerreiro* 

Viola: Pedro Saglimbeni Munõz* 
Violoncelo: Ajda Zupancic* 

 
* Elementos da Orquestra Sinfónica Portuguesa 

 

NOITE TCHAIKOVSKI 
2 e 3 de Julho, 22h00 

 
Piotr Ilitch Tchaikovski (1840-1893) 
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Romeu e Julieta, Abertura-Fantasia em Si menor 
O Lago dos Cisnes, suite, op. 20 

 
Direcção Musical: Joana Carneiro 

 
Orquestra Gulbenkian 

 

Concerto Mendelssohn 
3 de Julho, 19h00 

 
Felix Mendelssohn (1809-1847), Sinfonia nº. 7 para cordas, em Ré Menor 
Antonio Vivaldi (1678-1741), Concerto para piccolo em Dó Maior, RV 443 

Joseph Haydn (1732-1809), Sinfonia nº. 75 em Ré Maior 
 

Piccolo: Katharine Rawdon 
Direcção Musical: João Paulo Santos 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

 

FADO EM QUINTETO DE CORDAS 

4 de Julho, 19h00 
 

Frederico Valério, Amália 
Fernando Carvalho, Tudo isto é Fado 

Reinaldo Ferreira e Artur Fonseca, Uma Casa Portuguesa 
José Pereira e Jaime Santos, Meu amor não me sorriu 

Caco Velho e Piratini, Barco Velho 
Joaquim Campos, Povo que lavas no rio 

Frederico Valério, Ai, Mouraria! 
Alberto Janes, Vou dar de beber à dor 

Alain Oulman, Gaivota 
Alfredo Marceneiro, A casa da Mariquinhas 

Alberto Janes, Foi Deus 
Amália Rodrigues, Estranha forma de vida 

Raul Ferrão, Tendinha 
Raul Ferrão, Lá vai Lisboa 

 
Lusitânia Ensemble 

 
Acordeão: Pedro Santos 

Violino I: Jorge Gonçalves 
Violino II: António Figueiredo 

Viola: Venzislav Grigorov 
Violoncelo: Luís Clode 

Contrabaixo: Óscar Torres 
 

Arranjos e Adaptações: Jorge Varregoso Gonçalves 
 

De Viena à Broadway 
4 de Julho, 22h00 
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Jacques Offenbach (1819-1880), Barcarole (da ópera Les Contes d’Hoffmann) 

Augusto Machado (1845-1924), Valsa (da ópera Laureane) 
Johann Strauss II (1825-1899), Lagunen-Walzer, op. 411 [Valsas das Lagoas] 

Johann Strauss II (1825-1899), An der schönen blauen Donau, op. 314 [No Belo Danúbio Azul] 
Johann Strauss I (1804-1849), Marcha «Radetzeky», op. 228 

Franz Lehár (1870-1948), Vilja-Lied; Lieppen scheweigen (da opereta Die lustige Witwe) 
Hoagy Carmichael (1899-1981), Stardust 
Cole Porter (1891-1964), Night and Day 

Richard Rogers (1902-1979), Out of my dreams; Oklahoma (do musical Oklahoma!) 
John Kander (1927-), New York, New York (canção tema do filme New York, New York)- Cabaret (canção 

tema do filme Cabaret) 
 
 

Soprano: Ana Cosme 
Piano: Nuno Margarido Lopes 

Direcção Musical: Kosta Popovic 
 

Coro do Teatro Nacional de São Carlos 
 

Noite Brasileira 
5 de Julho, 22h00 

 
Felix Mendelsshon (1809-1847), Octeto 

Ary Barroso (1903-1964), Aguarela do Brasil 
Zéquinha d’Abreu (1880-1935), Tico Tico do Fubá 

Tom Jobim (1927-1994), Chega de Saudade 
Francis Hime (1939-), Meu caro amigo 

Tom Jobim (1927-1994), Eu sei que vou te amar 
Tom Jobim (1927-1994), Imagina 

Francis Hime (1939-), Atrás da porta 
Tom Jobim (1927-1994), Eu te amo 

Edu Lobo (1943-), Beatriz 
 

Piano: Eduardo Jordão 
Direcção Musical: Irene Lima 

 
Camerata Vianna da Motta 

 

Noite Mozart 
6 de Julho, 22h00 

 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 
Le Nozze di Figaro, K. 492, Abertura 

Un moto di gioia mi sento, ária para soprano e orquestra, K. 579 
Una donna a quindici anni, ária da ópera Così fan tutte, K. 588 (Despina) 
Al chiaror di que' bei rai, ária da ópera Ascanio in Alba, K. 111 (Venere) 

Sinfonia n.º 34, K. 338, último andamento, Allegro molto 
Madamina, il catalogo è questo, ária da ópera Don Giovanni, K. 527 (Leporello) 

Donne mie la fate a tanti, ária da ópera Così fan tutte, K. 588 (Guglielmo) 
Non più andrai, farfallone amoroso, ária da ópera Le Nozze di Figaro, K. 492 (Figaro) 
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Serenata n.º 1, K.100, 1.º andamento, Allegro 
Serenata n.º 9, K. 320, Trompa de postilhão, 6.º andamento, Minueto 

Là ci darem la mano, dueto da ópera Don Giovanni, K. 527 (Don Giovanni e Zerlina) 
Pa-Pa-Pa-Papagena, dueto da ópera A flauta mágica, K. 620 (Papagueno e Papaguena) 

Sinfonia n.º 41, K. 551, Júpiter, 4.º andamento, Finale: Molto allegro 
 

Soprano: Ana Quintans 
Barítono: Luís Rodrigues 

Direcção Musical: Pedro Neves 
Direcção Artística: Cesário Costa 

 
Orquestra Metropolitana de Lisboa 

 
Vilancicos Negros 

7 de Julho, 22h00 
 

Vilancicos negros de Santa Cruz de Coimbra 
Sá qui turo zente pleta 

Bastião, Bastião 
En un portal derribado 
Olá Plimo Bacião (1647) 

Olá, hau, quien está ahy? 
Olá zente que aqui samo 
Antonya Flaciquia Gasipà 

Olá Plimo Bacião 
 
 

Flauta: António Carrilho 
Sacabuxa: Helder Rodrigues 
Viola de Gamba: Sofia Diniz 

Órgão Positivo: Nicholas McNair 
Direcção Musical: Jorge Matta 

 
Coro Gulbenkian 

 

Sonho de uma Noite de Verão 
9 e 10 de Julho, 22h00 

 
Georges Bizet (1838-1875), Carmen, Suite n.º 1 

Joaquín Rodrigo (1901-1999), Concierto de Aranjuez, para guitarra e orquestra 
Joseph Haydn (1732-1809), "The Creation" No.10 Stimmt an die Saiten  

Manuel de Falla (1876-1946), Siete canciones populares españolas 
Edward Elgar (1857-1934), Spanish Serenade, op. 23 

Edward Elgar (1857-1934), Pomp and Circumstance, marcha n.º 1 em Ré Maior 
Jules Massenet (1842-1912), "Thaïs": Méditation, para violino e orquestra 

George Gershwin (1898-1937), "Porgy and Bess": Summertime - "Porgy and Bess"- Bess, you is my woman 
now - "Porgy and Bess"- I got plenty o´ nuttin´ 

Maurice Ravel (1875-1937), Bolero 
 

Soprano: Chelsey Schill 
Meio-Soprano: Luisa Francesconi 
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Barítono: Diogo Oliveira 
Violino: Evelyne Alliaume 
Guitarra: Júlio Guerreiro 

Maestro do Coro TNSC: Kosta Popovic 
Direcção Musical: Julia Jones 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

Coro do Teatro de São Carlos 
 

Noite Juvenil 
13 de Julho, 22h00 

 
Mikhail Glinka (1804-1857), Abertura da ópera Russlan e Ludmilla 

Vincenzo Bellini (1801-1835), "Casta Diva" da ópera Norma 
Giuseppe Verdi (1813-1901), Coro "O Signore Dal Tetto Natio" da ópera I Lombardi 

Georges Bizet (1838-1875), Coro "Avec La Garde Montante" da ópera Carmen -Habanera da ópera Carmen 
FRANZ LEHÁR (1870-1948), Vilja Lied da opereta A Viúva Alegre 

Jacques Offenbach (1819-1880), Dueto "Belle Nuit" da ópera Os Contos de Hoffmann 
Emmerich Kalman (1882-1953),  Csardas da opereta Die Csardasfürstin 

 
 

Soprano: Ana Paula Russo 
Meio-Soprano: Maria Luísa de Freitas 

Maestro Jovens Vozes de Lisboa: Nuno Margarido Lopes 
Direcção Musical: Christopher Bochmann 

 
Orquestra Sinfónica Juvenil 
Coro Jovens Vozes de Lisboa 

 

Noite Donizetti: Traídos e Traidores 
14 de Julho, 22h00 

 
Programa Jovens Interpretes do Teatro Nacional de São Carlos 

 
Gaetano Donizetti (1797-1848) 

 
Don Pasquale, Via da brava….Indietro! 

L’ Ajo nel imbarazzo, Nelle camere soletta d’un vecchio pedantacchio 
Il Duca d´alba, Angelo casto e bel non turbi un solo vel 

Il Campanello, Ho una bella 
Maria di Rohan, Cupa fatal mestizia 

La Fille du Régiment,  Vénus descend! 
La Favorite, O mon Fernand…Mon arrêt descend du ciel! 

Lúcia di Lammermoor, Appressati, Lucia…Se tradimri tu potrai!! 
Anna Bolena, Fin dall´età più tenera....Salira d´Inghilterra sul trono 

Maria Stuarda, É sempre la stessa, superba orgoliosa 
 

Sopranos: Ana Franco e Raquel Alão 
Meio-Soprano: Luisa Francesconi 

Tenor: Marco Alves dos Santos 
Barítono: João Merino 

Baixo: João Oliveira 
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Piano: João Paulo Santos 
Concepção e Encenação: André Heller-Lopes 

 

Noite  Germana Tânger 
15 de Julho, 22h00 

 
Concepção: João Grosso, Sara Oliveira e Rui Alexandre 

 
Com a participação de: Germana Tânger, João Grosso 

Participação especial: Jovens Vozes de Lisboa 
Maestro Titular: Nuno Margarido Lopes 

 
Uma produção OPART em parceria com o TEATRO NACIONAL D. MARIA II 

 

Noites Verdi 
17 e 18 de Julho, 22h00 

 
Giuseppe Verdi (1813-1901) 

 
La forza del destino, Abertura 

Un ballo in maschera, Eri tu che macchiavi quell'anima' (III acto) (ária Renato) 
Otello, Fuoco di gioia 

La Traviata, È strano!...Ah, forse è lui  (Ária - Violetta)  I acto 
La Traviata, Lunge da lei…De`miei bollenti spiriti  (Scena e Ária - Alfredo) com caballeta 

La Traviata, Coro Mattadori 
La Traviata, Madamigella Valéry? Son io. Pura siccome un angelo 

Macbeth, Preludio 
Macbeth, Tre volte miagola la gatta in fregola (Coro das bruxas) 

Rigoletto, Cortigiani, vil razza dannata (Ária - Rigolleto)  I acto 
Rigoletto, La donna è mobile  (Ária - Duca) 

Aída, Gloria all´Egitto, Marcia trionfale e Ballabili 
Don Carlo, Son io mio Carlo...Per me giunto 

Don Carlo, Dio,che nell'alma infondere (Duetto Don Carlo e Posa) 
Nabucco, Va pensiero 

 
Soprano: Chelsey Schill 

Tenor: Musa Nkuna 
Barítono: Bruno Caproni 

Maestro do Coro TNSC: Kosta Popovic 
Direcção Musical: Julia Jones 

 
Orquestra Sinfónica Portuguesa 

Coro do Teatro Nacional de São Carlos 
 

5 Tangos 
20 e 21 de Julho, 22h00 

 
Companhia Nacional de Bailado 

 
LENTO PARA QUARTETO DE CORDAS 

Vasco Wellenkamp, coreografia 
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Anton Webern , música 
Movimento lento para quarteto de cordas 

 
À FLOR DA PELE 

Rui Lopes Graça, Coreografia 
Philip Glass, música 

Etudes for Piano, Vol 1, Etudes nº 1, 2, 6 e 8 
 

5 TANGOS 
Hans Van Manen, coreografia 

Astor Piazzolla, música, 
 

Savalliana 
23 e 24 de Julho, 22h00 

 
Companhia Nacional de Bailado 

 
SAVALLIANA 

 
Coreografia: Rui Lopes Graça 

Selecção musical sobre interpretações de música ibérica dos séc. XVI e XVII dirigidas por Jordi Savall: Rui 
Vieira Nery 

Cenografia: João Mendes Ribeiro 
Figurinos: Vera Castro 

Desenho de luz: Daniel Worm d’Assunção 
 

Dança ao Largo 
25 e 26 de Julho, 22h00 

 
Companhia Nacional de Bailado 

 
CIMBALO OBBLIGATO 

coreografia: Fernando Duarte 
música: Carlos Seixas 

 
REMAIN 

coreografia: Rui Lopes Graça 
música: Giovanni Battista Pergolesi 

bailarinos: Ana Lacerda e Filipe Portugal 
 

UM MESMO CÉU 
coreografia e interpretação: Filipa Peraltinha 

compositor: Minamo 
álbum: Beautiful 
música: Appear 

figurinos: Filipa Peraltinha 
 

FAUNO 
coreografia: Vasco Wellenkamp 

música: Claude Debussy 
bailarinos: Alba Tapia e Carlos Pinillos 
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5 TANGOS 
coreografia: Hans Van Manen 

música: Astor Piazzolla 
 

Noite Macau 
27 Julho, 22h00 

 
Joly Braga Santos (1824-1988), Staccato Brillante, Op. 63 

Hua Yanjun [Ah-Bing] (1893-1950), Reflection on the Moon in the Er-Quan Spring, for string Orquestra 
Doming Lam (1926), The Insect World 

César Franck (1822-1890), Symphonic variations, M. 46 
 

Piano: Leng-Leng Lam 
Direcção Musical: Veiga Jardim  

 
Orquestra Sinfónica Juvenil de Macau 
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 4.2 Actividade da Companhia Nacional de Bailado 
 4.2.1 Mensagem da Directora Artística 
 
Outubro/Dezembro de 2010 
 
Foi integralmente cumprida a programação delineada pelo anterior director artístico, Vasco Wellenkamp: 
 
- Programa de digressão – Savalliana – nas cidades de Castelo Branco, Matosinhos, Torres Vedras, Braga, 
Aveiro, Coimbra, Almada e Torres Novas; 
 
- Programa Ballets Russes – Teatro Camões, 6 espectáculos; 
 
- Programa de Natal – La Sylphide – Teatro Nacional de S. Carlos e Teatro Municipal de Almada, 21 
espectáculos. 
 
 
Luísa Taveira 
Directora Artística 
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4.2.2 Actividade Artística 
 
 

COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO 
 

CNB Convida 
ELECTRA, Companhia Olga Roriz 

Lisboa, Teatro Camões 
Dias 28, 29 e 30 Janeiro 2010, às 21h00 

Dia 31 Janeiro 2010, às 18h00 
 

Coreografia e Interpretação Olga Roriz 
Dramaturgia, Selecção Musical e Figurinos Olga Roriz e Paulo Reis 

Música Gavin Bryars, Eleni Karaindrou, Erik Honore/Jan Bang, Carlos Zíngaro, Benco & Hladnik, Richard 
Strauss 

Cenografia e Direcção de ensaios Paulo Reis 
Desenho de luz Clemente Cuba 

Co-produção: Companhia Olga Roriz | Teatro Nacional S. João | OPART 

 

Giselle 
São Miguel, Teatro Micaelense 

29 e 30 Janeiro às 21h30 
 

Bailado em 2 actos 
 

Coreografia, Recriação e Encenação Georges Garcia 
segundo Jean Coralli, Jules Perrot e Marius Petipa 

 
Música Adolphe Adam 

Cenários Ferruccio Villagrossi  
Desenho de Luz Cristina Piedade 

 
Figurinos Guarda-roupa tradicional 

gentilmente oferecido pela Fundação Calouste Gulbenkian 
 

Estreia absoluta Paris, Academia Real de Música, 28 Junho 1841 
Estreia na CNB, Lisboa, Teatro Nacional de São Carlos, 15 Outubro 1987 

 
 

5 Tangos 
Lisboa, Teatro Camões 

25, 26 e 27 de Fevereiro, 4 e 5 de Março 2010, às 21h00 
28 Fevereiro e 7 Março 2010, às 16h00 

 
Tarde família: 6 de Março às 16h00 
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SERENADE 

Coreografia George Balanchine 
Música Piotr Ilitch Tchaikovski 

 
Estreia absoluta EUA, Nova Iorque, Adelphi Theatre, American Ballet, 1 Março 1935 

Estreia na CNB, Lisboa, São Luiz Teatro Municipal, 14 Outubro 1982 

 
ADAGIO HAMMERKLAVIER 

estreia na CNB 
 

Coreografia Hans van Manen 
Música Ludwig van Beethoven, Hammerklavier, Sonata nº 29 opus 106, com interpretação de Christoph 

Eschenbach 
Cenários e Figurinos Jean-Paul Vroom 

Desenho de Luz Jan Hofstra 
 
 

5 TANGOS 

Coreografia Hans van Manen 
Música Astor Piazzolla 

Cenários e Figurinos Jean-Paul Vroom 
Desenho de Luz Jan Hofstra 

 
Estreia absoluta Amesterdão, Ballet Nacional da Holanda, 3 Novembro 1977 

Estreia em Portugal, Lisboa, Ballet Gulbenkian, 23 Abril 1982 
Estreia na CNB, Lisboa, Teatro Camões, Companhia Nacional de Bailado, 16 Maio 2003 

 
 

3 Novas Criações 
Lisboa, Teatro Camões 

25, 26 e 27 Março 2010, às 21h00 
27 e 28 Março 20101, às 16h00 

Escolas. 24 Março às 15h00 
 

A CHUVA CAI NA POEIRA COMO NO POEMA (Estreia Absoluta) 

Coreografia Vasco Wellenkamp 
Música Original Carlos “Zingaro” 

Assistência Musical Carlos “Zingaro” 
Cenografia Eric Costa 

Desenho de Luz Vítor José 
Actor Diogo Dória 

REQUIEM (Estreia Absoluta) 

Coreografia Rui Lopes Graça 
Música Henrik Górecki (Sinfonia No. 3, Op. 36, “Symphony of Sorrowful Songs”) 

Figurinos Rita Lopes Alves 
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Desenho de Luz Cristina Piedade 
 

LIGHT (Estreia Absoluta) 

Coreografia Katarzyna Gdaniec, Marco Cantalupo 
Selecção Musical Katarzyna Gdaniec, Marco Cantalupo 

3 Novas Criações 
Almada, Teatro Municipal de Almada 

2 e 3 Abril 2010, às 21h30 
 

Gala Internacional de Bailado 
29 e 30 de Abril 2010, às 21h00 

Dia Mundial da Dança 
 

Marcelino Sambé (Escola de Dança do Conservatório Nacional) 
As Chamas de Paris, coreografia: Vasily Vainonen // música: Boris Asafiev 

 
Barbora Hruskova e Filipe Portugal (Companhia Nacional de Bailado) 

A Bela Adormecida ( pas-de-deux III acto), coreografia: Marius Petipa // música: P. I. Tchaikovski 
 

Teresa Alves da Silva e Guzman Rosado (TOK'ART)  
MILK // em ESTREIA ABSOLUTA, coreografia: André Mesquita // música: David Lang 

 
Ana Lacerda e Fernando Duarte (Companhia Nacional de Bailado) 

O Lago dos Cisnes ( pas-de-deux II acto - Cisne Branco), coreografia: Marius Petipa // música: P. I. 
Tchaikovski  

 
Maria Semenyachenko e Sémen Chudin (Stanislavski Ballet) 

Le Corsaire (pas de deux), coreografia: Marius Petipa // música: Riccardo Drigo 
 

Roberta Martins e Tomislav Petranovic com vários bailarinos da Companhia Nacional de Bailado 
Cimbalo Obligato // em ESTREIA ABSOLUTA, coreografia: Fernando Duarte // música: Carlos Seixas 

Drew Jacoby e Rubinald Pronk (Ballet Nacional da Holanda) 
Softly As I Leave You, coreografia: Paul Lightfoot & Sol Leon // música: Arvo Part / Johann Sebastian Bach 

 
Armando Braswell (Gauthier Dance Company //Theaterhaus Stuttgart) 

Ballet 101, coreografia: Eric Gauthier // texto e música: Eric Gauthier e Jens Peter Abele 

Ana Lacerda e Filipe Portugal (Companhia Nacional de Bailado) 
Remain, coreografia: Rui Lopes Graça // música: Giovanni Battista Pergolesi 

 
Lucia Lacarra e Marlon Dino (Ballet Estatal da Baviera) 

THAIS, coreografia: Roland Petit // música: Jules Massenet 

Peggy Konik e Rui Alexandre (Companhia Nacional de Bailado) 
Lento para Quarteto de Cordas, coreografia: Vasco Wellenkamp // música: Anton Webern 

Filipa Castro e Carlos Pinillos (Companhia Nacional de Bailado) 
O Lago dos Cisnes ( pas-de-deux III acto - Cisne Negro) // coreografia: Marius Petipa // música: P. I. 

Tchaikovski 
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Homenagem aos Ballets Russes 
Faro, Teatro Municipal de Faro 
28 e 29 Maio 2010, às 21h30 

30 Maio às 16h00 

AS BODAS 

Coreografia Bronislava Nijinska 
Canto, Música e Argumento Igor Stravinski 

Cenários e Figurinos Natalia Gontcharova (sketches John Gilkerson) 

Estreia absoluta Paris, Teatro da Gaîté Lyrique, 13 Junho 1923 
Estreia na CNB, Lisboa, Centro Cultural de Belém, 22 Junho 1994 

FAUNO 

Coreografia, Cenário e Figurinos Vasco Wellenkamp 
Música Claude Debussy (L’Après midi d’un Faune) 
Desenho de Luz Vítor José e Vasco Wellenkamp 

Multimédia Marco Arantes 
Estreia absoluta, Teatro Camões, 28 Maio 2009, Companhia Nacional de Bailado 

A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA estreia absoluta em Faro 

Coreografia Cayetano Soto 
Música Igor Stravinski 

Dramaturgia Nadja Kadel 
Figurinos e Desenho de Luz Cayetano Soto 

Homenagem aos Ballets Russes 
Braga, Theatro Circo 

Junho 2010, Dia 11 às 21h30 
 

Festival Bolzano Danza 
Teatro Comunale, Bolzano, Itália 

26 de Julho 2010 às 21h00 
 

LIGHT  
Coreografia Katarzyna Gdaniec, Marco Cantalupo 

Figurinos Katarzyna Gdaniec, Marco Cantalupo 
Música Hildur Gudnadóttir 

 
CONCERTO 

Coreografia, Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo 
Figurinos Katarzyna Gdaniec, Marco Cantalupo 

Música, Johann Sebastian Bach concerto para cravo BWV 1052 
 

Savalliana 
Coreografia Rui Lopes Graça 
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Selecção Musical Rui Vieira Nery* 
Cenografia João Mendes Ribeiro 

Figurinos Vera Castro 
Desenho de Luz Daniel Worm d’Assumpção 

 
*sobre interpretações de Música Ibérica dos séculos XVI e XVII dirigidas por Jordi Savall 

 
Estreia absoluta Lisboa, Teatro Camões, Companhia Nacional de Bailado, 27 Abril 2000 

 

Setembro 2010 
 

CASTELO BRANCO, Cine-Teatro Avenida 
Dia 23 às 21h30 

 
MATOSINHOS, Cine-Teatro Constantino Nery 

Dia 28 às 21h30 
 

Outubro 2010 
 

TORRES VEDRAS, Teatro-Cine Torres Vedras 
Dia 4 às 21h30 

 
BRAGA, Theatro Circo 

Dia 8 às 21h30 
 

AVEIRO, Teatro Aveirense 
Dia 10 às 17h30 

 
COIMBRA, Teatro Académico Gil Vicente 

Dia 13 às 21h30 
 

ALMADA, Teatro Municipal de Almada 
Dia 15 às 21h30 

 
TORRES NOVAS, Cine-Teatro Virgínia 

Dia 16 às 21h30 
 

Homenagem aos Ballets Russes 
Lisboa, Teatro Camões 

Outubro 2010 
dias 27, 28, 29, 30 às 21:00 

31 às 16:00 
Tarde Família 
dia 30 às 16:00 

 

AS BODAS 
Coreografia Bronislava Nijinska 

Canto, Música e Argumento Igor Stravinski 
Cenários e Figurinos Natalia Gontcharova (sketches John Gilkerson) 
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Estreia absoluta Paris, Teatro da Gaîté Lyrique, 13 Junho 1923 
Estreia na CNB, Lisboa, Centro Cultural de Belém, 22 Junho 1994 

FAUNO 
Coreografia, Cenário e Figurinos Vasco Wellenkamp 

Música Claude Debussy (L’Après midi d’un Faune) 
Desenho de Luz Vítor José e Vasco Wellenkamp 

Multimédia Marco Arantes 
Estreia absoluta, Teatro Camões, 28 Maio 2009, Companhia Nacional de Bailado 

A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA  

Coreografia Cayetano Soto 
Música Igor Stravinski 

Dramaturgia Nadja Kadel 
Figurinos e Desenho de Luz Cayetano Soto 

 

Homenagem aos Ballets Russes 
  

Almada, Teatro Municipal de Almada 
Dia 3 Novembro 2010 às 21h30 

 

La Sylphide 
Lisboa, Teatro Nacional de São Carlos 

Novembro 2010 
dias 20, 24, 26, 27 Nov às 21h00 

dia 21 Nov às 16h 
 

Dezembro 2010 
dias 3, 10, 11, 17 Dez às 21h00 

dia 12 Dez às 16h00 
 

Tarde Família 
dia 28 Nov às 16h 

dias 5, 18 Dez às 16h00 
 

Escolas 
dia 25 Nov às 15h00 

dias 2, 9, 15 Dez às 15h00 
 

Bailado em 2 actos 
 

coreografia Auguste Bournonville,  
música Herman Løvenskiold (1815 – 1870),  

cenários Ferruccio Villagrossi,  
figurinos Hugo Manoel,  

desenho de luz Pedro Martins,  
remontagem e coreografia adicional Jan Linkens,  
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ORQUESTRA SINFÓNICA PORTUGUESA direcção musical Osvaldo Ferreira 

Produção Original Paris, Academia Real de Música, 12 Março 1832 
Estreia na CNB Lisboa, Teatro Nacional de São Carlos, 10 Julho 1980 

 

La Sylphide 
Almada, Teatro Municipal de Almada 

29 e 30 Dez às 21h30 
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 5 Recursos Humanos  
 
Orientações globais 
 
O ano de 2010 marca o início de um período de ajustamento dos recursos humanos da empresa face às 
novas opções artísticas, canalizando esforços no sentido de assegurar a estabilidade e valorização do capital 
humano e tendo presentes as exigências orçamentais que caracterizaram o período.  
 
 
Análise do efectivo 
 
No final de 2010, o quadro de pessoal registou, em termos globais, um efectivo total de 413 colaboradores, 
um decréscimo de um elemento no seu efectivo total, face a 31 de Dezembro de 2009. 
A partir deste ponto toda a análise apresentada é realizada com base no efectivo de 390 trabalhadores, não 
integrando valores relativos a ausências prolongadas, licenças sem vencimento, cedências a outras 
entidades, prestadores de serviço e estagiários. 
 
 
Distribuição do Efectivo por Área de Actividade 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O OPART é uma organização de cariz artístico de grande dimensão, que integra três áreas de actividade: 
artística, técnica/ produção e suporte. A área artística é constituída por três corpos artísticos – Coro do 
Teatro Nacional de S. Carlos, Orquestra Sinfónica Portuguesa e elenco artístico da Companhia Nacional de 
Bailado. Este núcleo contempla cerca de 66% do efectivo e representa a maioria do universo laboral. 
A área técnica/ produção é composta pelo grupo de trabalhadores que presta apoio técnico na execução 
dos espectáculos, que representa 19% do efectivo. Por fim, a área de suporte, que reúne os trabalhadores 
afectos aos serviços centrais e constitui 15% do efectivo.   
 

Caracterização genérica 
 
  

 

 

 

 

 

 

Área de Actividade

15%

19%

66%
Suporte
Técnica/ Produção
Artística
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Globalmente, verifica-se um nível de equidade adequado, sendo cerca de 54% do efectivo representado por 
homens, enquanto 46% é assegurado por mulheres. O resultado do indicador assegura o cumprimento do 
princípio da não discriminação por sexo no acesso ao emprego. 
 
Na vertente interna da organização, o OPART tem manifestado especial preocupação com um aspecto 
fundamental das suas políticas de recursos humanos: a promoção na igualdade de tratamento e 
oportunidades entre homens e mulheres.  
 
A este nível de análise, foram estabelecidos os três seguintes indicadores que reflectem este cenário: 
 
1.º Indicador          Remuneração média mensal das mulheres           =  98.9 % 
                                          Remuneração média mensal 
  
2.º Indicador          Mulheres com cargos de Direcção (1.ª linha)       =  50 % 
                                          Cargos de Direcção (1.ª linha) 

  
 
3.º Indicador          Número de Colaboradores Mulheres                    =  46.9 % 
                                          Total de colaboradores 
 
Os valores obtidos nestes indicadores seguem a mesma orientação dos apresentados no ano anterior, 
verificando uma ligeira subida no valor de remuneração mensal das Mulheres e no nº de Mulheres com 
cargos de Direcção (1.ª linha). 
  
Na íntegra, estes indicadores mantêm a evidência de uma política de recursos humanos não discriminatória, 
ou seja, o OPART consegue harmonizar o número de colaboradores homens e mulheres com base no 
princípio da igualdade de tratamento e de oportunidades. 
 
A estrutura etária dos colaboradores do OPART é distribuída de forma equitativa por colaboradores que têm 
até 49 anos, e por colaboradores com mais de 49 anos; a faixa etária com maior incidência situa-se no 
escalão 40-44 anos com cerca de 68 trabalhadores, seguindo-se o escalão 45-49 anos com 67 trabalhadores. 
Os escalões com menor peso são efectivamente os dois primeiros, dos 18-24 e dos 25-29 anos. Conclui-se 
que a estrutura de recursos humanos do OPART se centra na “meia-idade”, conforme discriminado no 
gráfico abaixo representado.  
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Evolução do efectivo 
 
Em termos globais e comparativamente ao ano transacto, são praticamente inexistentes as alterações em 
termos de nº de efectivos; regista-se o decréscimo de 1 colaborador face aos dados de 31 de Dezembro de 
2009.  
 

Quadro 1 – EVOLUÇÃO DO EFECTIVO 

Gestores Públicos 
Regime de Nomeação 3 3 3

Contrato individual de trabalho 
     A prestar serviço efectivo 381 386 369

Ao serviço de outras entidades 3 3 3
Licença s/ vencimento /Suspensão (a) 10 4 6

Requisitados a outras entidades   Contrato de 

trabalho em funções públicas 6 6 7

Prestação de Serviços
Regime Tarefa/ Avença 10 11 17

Contrato de Formação em Posto de Trabalho - 1 6

Efectivo Total 413 414 411
Em serviço Efectivo 400 407 402

31-12-200831-12-2010 31-12-2009

 
(a ) Os dados referentes aos anos de 2009 e 2008 incluem apenas colaboradores em situação de Licença s/ vencimento. Em 31 de 

Dezembro de 2010 encontravam-se em Licença s/ Vencimento 5 colaboradores. 
 
Entradas e saídas 
 
A este nível de análise, é de notar a rotatividade própria de uma entidade de cariz artístico, onde parte da 
contratação inerente à área artística é feita de acordo com as especificidades de cada produção e pelo 
tempo necessário à sua preparação/ execução (cerca de 30% das entradas/ saídas verificadas no período). 
Num ano caracterizado pela renovação do Conselho de Administração e dos Directores Artísticos das duas 
estruturas organizativas – TNSC e CNB -, a rescisão por iniciativa do trabalhador é o denominador comum de 
cerca de 20% das saídas registadas.  
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Oportunidade para estágios 
 
Pela sua heterogenia – a existência de três corpos artísticos (coro, orquestra e bailado), de equipas técnicas 
e de produção, de equipas de suporte - o OPART é uma organização bastante procurada por instituições de 
ensino e por jovens estudantes, para a realização de estágios curriculares.  



///Relatório de Gestão e Contas 2010   92 

 

A oportunidade de estagiar com uma vertente formativa prática que permite um primeiro contacto com o 
mundo real do trabalho, bem como a aquisição de competências técnicas e relacionais essenciais à 
formação dos jovens finalistas e, simultaneamente, a preservação do conhecimento e a difusão do “mundo 
artístico” à sociedade em geral, convertem esta entidade numa escola de “saberes”.  
Dos estágios curriculares desenvolvidos ao longo do ano de 2010, em colaboração com instituições 
portuguesas e estrangeiras, salienta-se o acolhimento de seis alunos de um agrupamento escolar (jovens 
com 18 anos, a terminar a escolaridade mínima obrigatória), que desenvolveram de forma muito positiva e 
com aproveitamento os seus estágios em vários sectores da Direcção Técnica CNB (Guarda Roupa, 
Iluminação, Costura), no Teatro Camões, sob a orientação dos responsáveis pelos respectivos sectores. 
 
Formação 
 
Foram desenvolvidas acções formativas por colaboradores que procuraram aprofundar as suas 
competências técnicas essenciais ao exercício das suas funções através de formações externas, por 
catálogo. Ainda neste sentido, e na sequência do Ano Europeu do Voluntariado para o ano de 2011, o 
OPART esteve presente num curso de Gestão de Programas de Voluntariado na Cultura, juntamente com 
outras instituições da área, com o objectivo de avaliar as mais-valias inerentes ao desenvolvimento de uma 
política de voluntariado a nível interno.  
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 6 Situação Económica e Financeira  
 
Enquadramento 
 
Neste ponto pretende-se reflectir de forma clara e sistematizada sobre o desempenho económico e 
financeiro durante o ano 2010, fazendo, sempre que possível, a comparação com o Plano de Actividades e 
Orçamento e com a execução do ano anterior. Procuraremos também enquadrar as principais rubricas de 
custos e proveitos no contexto em que foram realizadas. 
 
Recorde-se que o Plano de Actividades para 2010 foi preparado em consonância com as opções estratégicas 
definidas pelo Conselho de Administração do OPART, E.P.E. e em relação ao qual nunca foi obtida resposta 
por parte da tutela.  
 
Aos obstáculos impostos pelo contexto macroeconómico 2010 enfrentou, mais uma vez os que resultam da 
necessidade de reforço do capital estatutário em resultado da situação económica e financeira de partida, 
e, finalmente, os decorrentes do facto de a Indemnização Compensatória bruta do ano se manter nos níveis 
dos anos anteriores resultando numa IC liquida inferior ao previsto (devido ao aumento de IVA ocorrido 
durante o ano). 
 
À semelhança dos anos anteriores foi impossível, até Dezembro receber a Indemnização Compensatória 
obrigando à contratação sucessiva de empréstimos junto da DGTF. Mantiveram-se desta forma as 
profundas incertezas a nível de tesouraria que condicionam a actividade, obrigam ao sucessivo adiar de 
algumas despesas e investimentos e prejudicam a imagem e capacidade negocial da entidade junto de 
fornecedores e parceiros nacionais e estrangeiros.  
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Demonstração de Resultados 
 
Na elaboração das contas apresentadas foi assumido o princípio do acréscimo, nomeadamente no que se 
refere aos gastos e rendimentos com as produções realizadas, e com o pessoal. 
 

em milhares de euros
  DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS Previsão Real
Vendas e serviços prestados 2.679                2.371             
Subsídios à exploração 20.134              19.759           
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 13 -                     3 -                     
Fornecimentos e serviços externos 6.758 -               5.939 -            
Gastos com o pessoal 16.168 -             15.875 -          
 Imparidades de inventários e dividas a receber -                      50 -                  
 Provisões -                      226 -                
Outros rendimentos e ganhos 206                    229                 
Outros gastos e perdas 360 -                   482 -                
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 280 -                   218 -               
Gastos / reversões de depreciação e de amortização 391 -                   333 -               
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 670 -                   551 -               
Juros e rendimentos similares obtidos 8                         0,1                  
Juros e gastos similares suportados 5 -                        0,0 -                 

    Resultado antes de impostos 668 -                  551 -               

Imposto sobre o rendimento 5 -                        10 -                  
    Resultado antes de impostos 673 -                  560 -                

 
1) Outros  gastos  incluem ofertas , impostos  e outros 
2) Amortizações  dos  bens  transitados do TNSC e CNB têm igual valor em Outros  rendimentos  pelo reconhecimento do provei to do 
seu financiamento (151.346 €). 
 
O orçamento apresentado previa um resultado líquido negativo de 673 mil euros e verificamos agora que o 
resultado obtido, -560 mil euros, se apresenta melhor do que o estimado em 16,7%.  
 

Comparação de Gastos e Rendimentos

21.500 

22.000 

22.500 

23.000 

23.500 

24.000 
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Este desvio, positivo, espelha variações em relação ás estimativas de Gastos e Rendimentos, tendo os 
primeiros ficado 3,1% abaixo do previsto enquanto os segundos se situaram em 2,7% abaixo.  
Os FSE e, particularmente, os Custos com Pessoal tem um peso relativo no Total de Gastos muito elevado e 
nestas duas rubricas as variações relativamente ao orçamentado foram de -12,1% e -1,8% respectivamente: 
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Previsão Real
FSE 6.757.723       5.938.921       -12,1%
Estrutura 1.724.879       1.709.250       
Produção 4.858.344       4.175.318       
Prestação Serviços 174.500           54.354             
Pessoal 16.167.509     15.875.300     -1,8%
Estrutura 15.120.853     14.548.891     
Produção 1.046.656       1.314.893       
Prestação Serviços 11.516              

Analisando a distribuição dos resultados por grupo de projecto verificamos que, relativamente ao 
orçamentado, quer os gastos quer os rendimentos de estrutura se mantiveram abaixo do estimado, os 
primeiros, com maior expressão, em resultado da contenção imposta pelas dificuldades de tesouraria e da 
necessidade de adiamento do inicio da temporada 2010/2011 devido à mudança de Director Artístico quer 
na CNB quer no TNSC, e os segundos devido à dificuldade de angariação de novos mecenas que permitissem 
repor a diminuição do mecenato atribuído pela Fundação Millennium BCP, ás quebras de receita de 
bilheteira e à diminuição da IC liquida em resultado do aumento do IVA. 
 

Previsão Real
Gastos 23.694.006     22.953.201     -3,1%

Estrutura 17.254.246 €    16.980.807 €    -1,6%
Produção 6.265.260 €      5.827.106 €      -7,0%
Prestação de Serviços 174.500 €          145.288 €          -16,7%
Rendimentos 23.026.352     22.402.346     -2,7%

Estrutura 18.699.047 €    18.564.953 €    -0,7%
Produção 3.977.455 €      3.188.534 €      -19,8%
Prestação de Serviços 349.850 €          648.859 €          85,5%  

 
Nos rendimentos de Prestações de Serviços estão essencialmente os alugueres de salas (do TNSC e do 
Teatro Camões), encontra-se também aí espelhado o protocolo de permuta de serviços de utilização do 
Teatro Camões com publicidade da RTP (sendo que os respectivos gastos da publicidade estão 
contabilizados nas produções publicitadas). 
 
Na análise de resultados deve ter-se em conta que uma parte significativa dos custos com amortizações 
(151 mil euros) deriva do imobilizado herdado dos dois institutos fundidos no OPART, cujo reconhecimento 
do respectivo proveito (proveniente do seu financiamento) é considerado na conta 78 – Outros 
Rendimentos.  
Deve também considerar-se que quer os Outros Gastos quer as Prestação de Serviços têm reflectido o valor 
dos convites tratados enquanto Ofertas sendo nulo o seu impacto no resultado. 
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Gastos e Perdas  
 

Previsão Real
TOTAL GASTOS 23.694.006     22.953.201     

Custo das Mercadorias Vendidas 12.920            3.262              
Fornecimentos e Serviços Externos 6.757.723       5.938.921       
    Estrutura e Prest. Serviços 1.899.379             1.763.604             
    Produção 4.858.344             4.175.318             
Gastos com Pessoal 16.167.509     15.875.300     
    Estrutura e Prest. Serviços 15.120.853           14.560.407           
    Produção 1.046.656             1.314.893             
Gastos de Depreciação e Amortização 390.594          333.198          
Imparidades 49.961            
Provisões (Aumentos) 270.366          
Outros Gastos e Perdas 360.260          482.162          
Gastos e Perdas de Financiamento 5.000              29                    

 

A estrutura de Gastos do OPART apresenta um grau de flexibilidade muito baixo, com os gastos com pessoal 
a representarem 69,2% do total (63,4% são custos fixos com pessoal e apenas 5,7% variáveis decorrentes da 
produção artística).  
 

Pessoal
69,2%

FSE
25,9%

Custo das Mercadorias Vendidas Gastos de Depreciação e Amortização

Outros Gastos e Perdas Gastos e Perdas de Financiamento
 

 

Na globalidade, os custos de carácter fixo (Estrutura) têm um peso muito elevado - 74% - a maioria dos 
quais são custos com pessoal e FSE de carácter fixo (Electricidade, água, rendas, manutenções, segurança, 
limpeza, etc.). 
 

Gastos 22.953.201     
Estrutura 16.980.807 €    74,0%
Produção 5.827.106 €      25,4%
Prestação de Serviços 145.288 €          0,6%  
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É importante referir que o peso dos honorários no total de FSE é bastante significativo uma vez que esta 
rubrica traduz a contratação de pessoal artístico (cantores, encenadores, reforços de coro e orquestra, 
figurinistas, bailarinos, coreógrafos), técnico (maquinistas, cortineiros) e de apoio (legendagem, 
caracterização, cabeleireiros, desenho de luz) para as diferentes produções realizadas. 
 
Os Outros Rendimentos apresentam um montante idêntico às Amortizações dos bens que transitaram do 
Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado, sendo nulo o seu impacto nos 
resultados. 
 
Rendimentos e ganhos 
 

Previsão Real
TOTAL RENDIMENTOS 23.026.352     22.402.346     

Vendas 15.200               3.643                  
Prestações de Serviços 2.663.794         2.366.915         
Indemnização Compensatória 18.374.286       18.200.943       
Mecenato e Apoios 1.760.000         1.557.669         
Outros Rendimentos e Ganhos 205.572             229.174             
Provisões (Reversões) 43.916               
Juros Dividendos e Outros Rend. Similares 7.500                  86                         

 

A estrutura de rendimentos é, como seria de esperar, marcada pelo peso dos Subsídios à Exploração 
(88,2%) – incluindo IC, Mecenato e outros apoios obtidos a titulo de subsidio. Isolando a Indemnização 
Compensatória esta representa 81,2% do total de rendimentos. 
 

Indemnização 
Compensatória

81,2%

Mecenato e Apoios
7,0% Bilhetes

4,9%

Ofertas  
1,6%

Pre stação se rviços
9,8%

Vendas  
Outros Rendimentos e ganhos
Juros Dividendos e Outros  Rendimentos s imilares
Vendas  de es pectáculos
Outras prestações  s erviços

 

 

As principais rubricas de Prestação de serviços são a venda de bilhetes e a venda de espectáculos para 
digressão (55% do total). O reconhecimento do valor de ofertas de bilhetes está também reflectido nesta 
rubrica mas é, como dissemos anteriormente, compensado por igual montante, em Gastos. Por fim esta 
rubrica apresenta também os valores de alugueres de espaços do TNSC e do T. Camões para eventos. 
 
Da análise da composição da conta 72 Prestação de Serviços (excluindo ofertas) concluímos que, 
relativamente ao ano anterior se verifica uma redução de 12,3% havendo também uma variação do peso 
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relativo de cada entidade no total, com o TNSC a apresentar uma quebra e a CNB uma ligeira subida. Esta 
redução é justificada não só pela difícil conjuntura económica que se vive desde 2009 que se traduz numa 
quebra da procura, mas também pelas circunstâncias internas ao OPART – a mudança da Administração e 
das Direcções Artísticas levou a um inevitável atraso na abertura da temporada, com especial impacto no 
TNSC. 

0
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2.500
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Prestação de
Serviços
Digressão CBN

Digressão TNSC

Bilheteira CNB

Bilheteira TNSC

 

Considerando a estrutura de custos apresentada pela empresa, e á semelhança de anos anteriores, a IC é 
tratada como parte dos rendimentos de estrutura e constitui a maioria do valor encontrado nesta rubrica, 
os outros rendimentos de estrutura são os alugueres permanentes de espaços, reversões de provisões e 
reconhecimento de subsídios ao investimento (relativos ao imobilizado que transitou dos anteriores 
Institutos Públicos). Os mecenas são, como expectável, tratados como rendimentos de produção 
juntamente com outros apoios, bilheteira, digressão, etc.. 
 

Rendimentos 22.402.346     
Estrutura 18.564.953 €    82,9%
Produção 3.188.534 €      14,2%
Prestação de Serviços 648.859 €          2,9%  

 

Em resumo, os resultados de 2010 estão ligeiramente acima do previsto (16,7%) devido a uma melhor 
performance a nível de contenção de gastos que permitiu ultrapassar as reduções de rendimentos. 
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Balanço e Indicadores Financeiros 
 
O princípio contabilístico do acréscimo foi aplicado com todo o rigor pelo que estão evidenciadas no 
balanço rubricas de acréscimos e diferimentos, com bastante expressão, relativas ao pessoal e á 
especialização das produções. 
 

em milhares de euros
ACTIVO Previsão Real

      Activo não corrente
        Activos fixos tangíveis 2.494                1.395            
        Activos intangíveis 12                      24                  
      Activo corrente
        Inventários 104                   107               
        Clientes 606                   646               
        Estado e outros entes públicos 8                         12                  
        Outras contas a receber -                     214               
        Outros activos financeiros -                     -                 
        Diferimentos 473                   365               
        Caixa e depósitos bancários 275                   896               

    Total do activo 3.973               3.659           

    CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
    Capital próprio
        Capital realizado 6.000                4.000            
        Outras reservas 1.544                1.544            
        Resultados transitados 8.289 -               8.190 -           
        Outras Variações no Capital Próprio 272               
        Resultado líquido do período 673 -                  560 -              

      Total do capital próprio 1.418 -              2.935 -          
    Passivo
        Passivo não corrente
          Provisões 1.051                1.186            
        Passivo corrente
          Fornecedores 549                   1.092            
          Estado e outros entes públicos 542                   1.150            
          Financiamentos -                     -                 
          Outras contas a pagar 2.675                2.768            
          Diferimentos 573                   398               

      Total do passivo 5.391               6.594           

    Total do capital próprio e do passivo 3.973               3.659            

 

Os investimentos do OPART, devido às recorrentes e já explicadas dificuldades de tesouraria, saldaram-se 
em apenas 475 mil euros, consequentemente, também as amortizações estão abaixo do estimado. Note-se 
que a dificuldade em levar a cabo alguns investimentos traduz-se na degradação de equipamentos e 
instalações e numa menor produtividade – a ausência de equipamentos que permitam reduzir 
substancialmente as operações manuais em palco obrigam à necessidade de mais recursos humanos e 
acarretam problemas de segurança.  
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em milhares de euros
Orçamento   

2010
Real

Grau de 
execução

TOTAL INVESTIMENTOS 1.472 475 32,2%

Investimentos em Infra-estruturas 1.205 319
Investimentos Correntes 267 155  

 

A não realização do aumento de capital previsto no plano de reestruturação apresentado em 2008 redunda 
num desgaste da situação patrimonial que se traduz numa situação liquida negativa de 2,9M€. 
 
Importa neste ponto clarificar o cálculo dos indicadores económico-financeiros propostos no plano de 
actividades e orçamento: 
 

 Eficácia Social 
Reflecte o valor da IC (Liquida de IVA) repartida pelo nº total de beneficiários: 
 

em euros
Orçamento   

2010
Real

Grau de 
execução

EFICACIA SOCIAL 125 139 88,7%  

 

 Receitas Próprias 
Para cálculo deste indicador, utilizado na aferição do objectivo de aumento de receitas próprias, foi 
utilizado o somatório das contas 71 Vendas de Mercadorias + 72 Prestação de Serviços (deduzida dos 
valores dos bilhetes oferecidos compensados por igual montante em Custos Operacionais) + 781 
Proveitos Suplementares (por se encontrarem nestes os alugueres de equipamentos básicos) + apoios 
recebidos para produções especificas, donde resulta, 

em milhares de euros
Orçamento   

2010
Real

Grau de 
execução

INDICADOR DE RECEITAS PRÓPRIAS 2.747 2.592 94,3%
Vendas 15                          4                       
Prestações de Serviços (S/Ofertas) 2.322                   2.019              
Bilhetes                   1.423                1.100   
Vendas de espectáculos                       345                   203   
Prestação Serviços                       554                   716   
Rendimentos Suplementares 10                          23                    
Apoios directos a produções 400                       546                   

 
 Auto-Sustentabilidade 
Dada por Receitas Próprias / (Receitas Próprias+IC) 
 

Orçamento   
2010

Real
Grau de 

execução
AUTO SUSTENTABILIDADE 13,0% 12,5% 95,8%  

 

 Resultado Operacional 

em milhares de euros
Orçamento   

2010
Real

Grau de 
execução

RESULTADO OPERACIONAL -670 -551 117,8%  
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 Prazo Médio de Pagamento 

 

Orçamento   
2010

Real

PMP <42 58  

 

Regra geral, devido à deterioração da situação liquida os rácios apresentam-se piores que em final de 
2009.  
 

2009 2010
Autonomia Financeira -67,9% -80,2%
(Capitais Próprios/Activo Liquido)
Solvabilidade -40,4% -44,5%
(Capitais Próprios/Passivo)
Endividamento 1,68                      1,80                      
(Passivo/Activo)
Liquidez Geral 1,26                      0,74                      
PMP (dias) 37                         58                         
(cálculado de acordo com a RCM 34/2008)  

 

Se o plano de reestruturação tivesse sido cumprido os rácios apresentariam melhorias o que mais uma vez 
indica que, uma vez sanada a situação deficitária herdada o OPART tenderá a apresentar valores 
satisfatórios. 
 
Outras informações 
 
 No âmbito do Despacho do Ministério das Finanças e da Administração Pública com o Nº101/09 – 

SETF informa-se que não existem em final de 2010 valores relativos ao recurso a financiamento. 
Desta forma, não há nada a assinalar no que respeita a taxa média anual de financiamento.   

 As aquisições de bens e serviços foram feitas de acordo com as normas do Código dos Contratos 
Públicos (DL nº18/2008). 

 Foram enviados durante o ano 2010 relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados 
dos relatórios do órgão de fiscalização. 

 As aplicações financeiras foram integralmente realizadas junto do IGCP. 
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 7 Aplicação de Resultados  
 
O Resultado Líquido do exercício apurado em 2010 foi Negativo em -560.454,02€ (quinhentos e sessenta 
mil quatrocentos e cinquenta e quatro euros e dois cêntimos) e traduz fielmente a situação obtida no 
decurso do exercício.  
 
Propomos que o Resultado Líquido do Exercício tenha a seguinte aplicação: 
 
– Resultados Transitados: -560.454,02€ (quinhentos e sessenta mil quatrocentos e cinquenta e quatro 
euros e dois cêntimos) 
 
Nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 411/91, de 17 de Outubro, declara-se que não existem dívidas 
em mora à Segurança Social, como aliás não existem ao Estado ou outros Entes Públicos. 
 
 
 
 
Jorge Salavisa 
Presidente do Conselho de Administração 
 
 
 
 
Rui Catarino 
Vogal do Conselho de Administração 
 
 
 
César Viana 
Vogal do Conselho de Administração 
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 8 Demonstrações Financeiras  
 

Balanço em 31 de Dezembro de 2010
Valores Euros

ACTIVO

Activo não corrente
Activos fixos tangíveis 7 1.394.716,46 1.212.062,52
Activos intangíveis 6 24.014,67 65.424,92 

1.418.731,13 1.277.487,44 
Activo corrente
Inventários 8 107.039,30 118.072,83 
Clientes 11 646.367,60 481.587,70 
Adiantamentos a fornecedores 90,00 208,00 
Estado e outros entes públicos 19 12.305,54 69.586,99 
Outras contas a receber 20 213.593,16 159.829,54 
Diferimentos 21 365.257,93 409.458,16 
Caixa e depósitos bancários 4 895.773,27 1.380.516,98 

2.240.426,80 2.619.260,20 
Total do activo 3.659.157,93 3.896.747,64 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio
Capital realizado 22 4.000.000,00 4.000.000,00
Outras reservas 22 1.543.800,93 1.543.800,93
Resultados transitados 22 -8.190.263,81 -7.622.753,52
Outras variações do capital próprio 22 271.607,71 412.954,54

-2.374.855,17 -1.665.998,05
Resultado liquido do período -560.454,02 -567.510,29
Total do capital próprio -2.935.309,19 -2.233.508,34

Passivo
Passivo não corrente
Provisões 9 1.185.782,41 1.044.333,00

1.185.782,41 1.044.333,00
Passivo corrente
Fornecedores 23 1.092.082,08 792.430,27
Estado e  outros entes públicos 19 1.150.081,67 699.393,79
Outras contas a pagar 24 2.768.171,36 3.000.307,97
Diferimentos 21 398.349,60 593.790,95

5.408.684,71 5.085.922,98
Total do passivo 6.594.467,12 6.130.255,98
Total do capital próprio e do passivo 3.659.157,93 3.896.747,64

NOTAS 2010 2009RUBRICAS
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Demonstração de resultados por naturezas período findo em 31 de Dezembro de 2010

Valores Euros

Vendas e serviços prestados 10 2.370.557,81 2.740.050,49 
Subsídios à exploração 11 19.758.611,95 19.951.785,72 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 8 (3.262,32) (4.318,75)
Fornecimentos e Serviços Externos 13 (5.938.921,43) (7.109.332,13)
Gastos com pessoal 14 (15.875.300,19) (15.551.688,31)
Imparidade de inventários (perdas/reversões) 8 (9.748,40) 0,00 
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 15 (40.213,07) 0,00 
Provisões(aumentos/reduções) 9 (226.449,41) 33.088,36 
Outros rendimentos e ganhos 16 229.173,62 339.189,92 
Outros gastos e perdas 17 (482.162,00) (599.432,65)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (217.713,44) (200.657,35)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização 6 e 7 (333.197,97) (352.083,97)
Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00 

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (550.911,41) (552.741,32)
Juros e rendimentos similares obtidos 18 86,11 1.759,70 
Juros e gastos similares suportados 18 (29,45) (173,73)

Resultado antes de impostos (550.854,75) (551.155,35)
Imposto sobre o rendimento do período 12 (9.599,27) (16.354,94)

Resultado líquido do período (560.454,02) (567.510,29)

Resultado das actividades descontinuadas( líquido de impostos) incluído no resultado
líquido do período

Resultado líquido do período atribuível a :(2)
Detentores de capital da empresa-mãe
Interesses minoritários

Resultados por acção básico

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2010 2009
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Demonstração de resultados por funções período findo em 31 de Dezembro de 2010

Valores Euros

Vendas e serviços prestados 10 2.370.557,81 2.740.050,49 
Custo das vendas e dos serviços prestados (4.467.618,98) (5.911.661,02)

Resulado bruto (2.097.061,17) (3.171.610,53)

Outros rendimentos 20.031.788,14 20.344.276,37 
Gastos de distribuição (1.507.581,70) (1.031.148,73)
Gastos administrativos (2.174.788,36) (2.619.834,96)
Outros gastos (14.803.182,21) (14.072.663,77)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (550.825,30) (550.981,62)

Gastos de financiamento (líquidos) 18 (29,45) (173,73)

Resultados antes de impostos (550.854,75) (551.155,35)
Imposto sobre o rendimentos do período 12 (9.599,27) (16.354,94)

Resultado líquido do período (560.454,02) (567.510,29)

Resultado das actividades descontinuadas( líquido de impostos) incluído no resultado
l íquido do período

Resultado líquido do período atribuível a :(2)
Detentores de capital da empresa-mãe
Interesses minoritários

Resultados por acção básico

RUBRICAS NOTAS 2010 2009
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Demonstração de fluxos de caixa período findo em 31 de Dezembro de 2010

Valores Euros

Fluxos de caixa das actividades operacionais
Recebimentos de clientes 2.130.784,31 2.020.005,11 
Pagamentos a fornecedores (5.569.259,26) (6.809.909,34)
Pagamentos ao pessoal (16.016.282,65) (15.316.901,77)

Caixa gerada pelas operações (19.454.757,60) (20.106.806,00)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (23.200,81) (19.735,56)
Outros pagamentos/recebimentos 430.937,54 (193.344,27)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) (19.047.020,87) (20.319.885,83)

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis (603.452,90) (540.559,78)
Activos intangíveis

Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)  (603.452,90) (540.559,78)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio 0,00 
Subsídios e doações 19.165.673,40 19.951.785,72 
Outras operações de financiamento 18 86,11 1.759,70 

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e custos similares 18 (29,45) (173,73)

Fluxos das Actividades de Financiamento (3)  19.165.730,06 19.953.371,69 

Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) (484.743,71) (907.073,92)

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 4 1.380.516,98 2.287.590,90 
Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 895.773,27 1.380.516,98 

RUBRICAS NOTAS 2010 2009
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Valores Euros
Interesses Total do 

Capital Outras Resultados Ajustamentos em Excedentes de Outras variações Resultado l íquido minoritários Capital Próprio
realizado reservas transitados activos financeiros revalor ização do capital próprio do período

POSIÇÃO NO IN ÍCIO DE JANEIRO DE 2009                                                                                                               1 22 4.000.000,00 1.543.800,93 (7.661.350,64) 38.597,12 (2.078 .952,59)

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira  adopção de novo referencial  contabil ístico 412.954,54  412.954,54 
Al te rações de  políti cas contabi listicas

Diferenças de conversão de demonstrações finance iras
Ap licação deo resu ltado  findo em 31 de Dezembro de 2008 38.597,12 (38.597,12) 0 ,00 

Outras al terações reconhecidas no capi ta l p róprio
2 38.597,12 412.954,54  (38.597,12) 412.954,54 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                                                                                                                          3 (567.510,29) (567 .510,29)

RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                                       4=2+3 38.597,12 412.954,54  (606.107,41) (154 .555,75)

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL
Real ização de capital

En tradas para  coberturas de perdas
Outras operações

5

POSICÃO NO FIM DE DEZEMBRO DE 2009                                                                                               6=1+2+3+5 22 4.000.000,00 1.543.800,93 (7.622.753,52) 412.954,54  (567.510,29) (2.233 .508,34)

POSIÇÃO NO IN ÍCIO DE JANEIRO DE 2010                                                                                                               6 22 4.000.000,00 1.543.800,93 (7.622.753,52) 412.954,54  (567.510,29) (2.233 .508,34)

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira  adopção de novo referencial  contabil ístico 0 ,00 
Al te rações de  políti cas contabi listicas

Diferenças de conversão de demonstrações finance iras
Ap licação deo resu ltado  findo em 31 de Dezembro de 2009 (567.510,29) 567.510,29 0 ,00 

Outras al terações reconhecidas no capi ta l p róprio (141 .346,83)
7 (567.510,29) (141 .346,83) 567.510,29 (141 .346,83)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                                                                                                                          8 (560.454,02) (560 .454,02)

RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                                       9=7+8 (567.510,29) (141 .346,83) 7 .056,27 (701 .800,85)

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL
Real ização de capital

En tradas para  coberturas de perdas
Outras operações

10

POSICÃO NO FIM DE DEZEMBRO DE 2010                                                                                                 6+7+8+10 22 4.000.000,00 1.543.800,93 (8.190.263,81) 271.607,71  (560.454,02) (2.935 .309,19)

Reconcil iação do capital próprio
DESCRIÇÃO NOTAS

Demonstração das alterações no Capital Próprio no período 2009 e 2010
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 9 Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados  
  

OPART – Organismo de Produção Artística, EPE 

Notas Anexas às Demonstrações Financeiras  

Para o período findo em 31 de Dezembro de 2010  

(Valores em euros) 

1. Identificação da entidade: 

O OPART – Organismo de Produção Artística, E.P.E. é uma entidade pública empresarial, que prossegue fins 

de interesse público e tem por objectivo a prestação de serviço público na área da cultura músico - teatral, 

compreendendo designadamente a música, a ópera e o bailado. Neste contexto, gere duas entidades 

artísticas distintas - o Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e a Companhia Nacional de Bailado (CNB). A 

morada da sua sede é na Rua Serpa Pinto nº 9, Lisboa. 

 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras: 

As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com todas as normas que integram o Sistema 

de Normalização contabilística (SNC). Devem entender-se como fazendo parte daquelas normas, as Bases 

para a Apresentação das Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código 

de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF), e as Normas Interpretativas. 

 

Sempre que o SNC não responda a aspectos particulares de transacções ou situações, são aplicadas 

supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de Contabilidade, adoptadas ao abrigo do 

Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho; e as Normas 

Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo 

IASB, e respectivas interpretações SIC-IFRIC. 

 

Adopção pela primeira vez das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (“NCRF”) 

Até 31 de Dezembro de 2009, o OPART, EPE elaborou para efeitos da legislação comercial vigente, 

Demonstrações Financeiras de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade.  

Em 31 de Dezembro de 2010, a preparação destas Demonstrações Financeiras foi efectuada de acordo com 

o Sistema de Normalização Contabilística (“SNC”). O exercício de 2009, apresentado para efeitos 

comparativos, foi re-expresso de forma a estar de acordo com o SNC.  

 

As principais diferenças de políticas contabilísticas são as seguintes: 

- Foram efectuadas algumas reclassificações de activos fixos tangíveis para intangíveis, nomeadamente 

software no montante líquido de 29.033,93 €, pela aplicação da NCRF 6; 
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- O valor dos activos tangíveis e intangíveis transitados dos Institutos Teatro Nacional de São Carlos e 

Companhia Nacional de Bailado, equiparados a um subsídio ao investimento, que se encontravam 

registados como proveito diferido foram reclassificados para uma rubrica de capital próprio, de acordo com 

a NCRF 22. Esse montante ascendia no início de 2010 a 412.954,54 €; 

 

- O SNC não contempla a existência de resultados extraordinários; 

 

- Foram reclassificados os custos e proveitos financeiros decorrentes da actividade operacional para custos 

e proveitos operacionais respectivamente. 

 

3. Principais políticas contabilísticas 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir 

dos livros de registos contabilísticos mantidos de acordo com os princípios consagrados nas Normas 

Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) em vigor à data da elaboração das mesmas. 

 

3.1 Activos Fixos Tangíveis 

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das correspondentes 

depreciações, sendo estas calculadas após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, 

pelo método da linha recta em conformidade com o Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro. 

 

Os custos com a manutenção e reparação que não aumentam a vida útil aos activos fixos tangíveis são 

debitados aos resultados dos exercícios em que ocorrem. 

 

Os activos fixos tangíveis iniciais – usados no balancete de abertura a 01 de Julho de 2007 -  foram 

contabilizados ao seu valor de aquisição deduzido das respectivas depreciações acumuladas. 

Os activos fixos tangíveis adquiridos no âmbito de produções artísticas são registados em rubricas de custos. 

 

Os activos fixos tangíveis em curso referem-se a activos em fase de construção ou implementação, 

encontrando-se registados ao custo de aquisição. Estes activos são depreciados a partir do momento em 

que estão disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar. 

As menos valias resultantes do abate dos activos fixos tangíveis são registadas em “Outros gastos e perdas”. 

 

3.2 Activos intangíveis 

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das correspondentes 

amortizações sendo estas calculadas pelo método das quotas constantes, às taxas anuais máximas previstas 

no Decreto Regulamentar Nº 25/2009, de 14 de Setembro. 
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Na propriedade intelectual, a taxa de amortização é determinada em função do período de tempo 

contratado, ou do período de tempo em que se estimar a sua utilização, caso este seja inferior ao período 

contratado. 

 

Os activos intangíveis iniciais – usados no balancete de abertura a 01 de Julho de 2007 -  foram 

contabilizados ao seu valor de aquisição deduzido das respectivas amortizações acumuladas 

 

3.3 Inventários 

Os inventários são valorizados ao custo de aquisição deduzido das respectivas perdas de imparidade 

acumuladas. 

 

3.4 Valores a receber correntes 

Os saldos de clientes e outros activos correntes são contabilizados pelo valor nominal deduzido de perdas 

por imparidade, necessárias para os apresentar ao seu valor realizável líquido. As perdas por imparidade são 

registadas quando existe uma evidência objectiva de que não serão recebidos os montantes em dívida 

conforme as contas originais das contas a receber. É utilizado para o cálculo da imparidade o previsto no art. 

36º do Código do IRC relativo às perdas por imparidade de créditos.  

 

3.5 Provisões 

As provisões são reconhecidas quando, e somente quando, a entidade tenha uma obrigação presente (legal 

ou construtiva) resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação 

ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões 

são revistas na data de cada demonstração da posição financeira e ajustadas de modo a reflectir a melhor 

estimativa a essa data. 

 

3.6 Reconhecimento de Gastos e rendimentos 

Os gastos e rendimentos são registados no exercício a que respeitam, independentemente do momento do 

seu pagamento ou recebimento, de acordo com o pressuposto do acréscimo. As diferenças entre os 

montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas 

de “Diferimentos” ou “ Outras contas a pagar ou a receber” 

 

3.7 Subsídios ao Investimento 

Os subsídios atribuídos ao investimento são contabilizados como componente do Capital Próprio na rubrica 

“Subsídios” sendo transferidos para resultado do exercício numa base sistemática pelo correspondente 

valor anual das amortizações dos investimentos a que respeitam. 
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3.8 Diferimentos – produções artísticas 

Os bens e serviços adquiridos especificamente para as produções artísticas são contabilizados na rubrica de 

“Gastos a reconhecer”. O seu reconhecimento em gasto é efectuado em função do período em que se 

realizam os espectáculos. 

 

3.9 Impostos sobre o Rendimento do Exercício  

Os montantes a liquidar de imposto sobre o rendimento são determinados com base nos resultados 

tributáveis, ajustados em conformidade com a legislação fiscal aplicável. 

 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte 

das autoridades fiscais durante um período de quatro anos e cinco anos no caso da Segurança Social. 

 

4 – Caixa e depósitos bancários 

A 31 de Dezembro de 2010 e 2009 a caixa e seus equivalentes constantes na demonstração dos fluxos de 

caixa e a reconciliação entre o seu valor e o montante de disponibilidades constantes na demonstração da 

posição financeira naquelas datas foram como segue: 

2010 2009

Caixa 15.000,00 €              15.000,00 €              

Caixa em trânsito 2.074,25 €                45.086,04 €              
Depósitos bancários 

   IGCP 717.894,99 €            976.382,59 €            
   Outros 160.804,03 €            344.048,35 €            

T otal 895.773,27 €            1.380.516,98 €          

 

A caixa em trânsito diz respeito a vendas de bilheteira que apenas darão entrada em bancos no exercício 

seguinte. 

 

5- Remuneração dos membros do Conselho de Administração 

A Remuneração mensal dos membros do Conselho de Administração (estabelecida em despacho conjunto 

dos Ministérios das Finanças e Administração Pública e da Cultura) é de 5.400€ x14 meses para o Presidente 

e de 4.500€ x14 meses para os Vogais. No entanto com a publicação da Lei 12-A/2010, de 30 de Junho, no 

qual previa a redução nas remunerações dos gestores públicos e equiparados, as remunerações dos 

membros do Conselho de Administração foram reduzidas em 5 %. Como tal a remuneração mensal passou a 

ser 5.130,00 € para o Presidente e 4.275,00 € para os Vogais. A estes valores acresce subsídio de refeição no 

montante de 5.05 €/dia 

Os valores pagos em 2010 foram: 
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Presidente (1 ) Vogal (2) Vogal (3) Presidente (4) Vogal (5) Vogal (6)
Remuneração  Base               24.960,00 €               27.123 ,00 €   22 .950,00 €        38.250 ,00 €     31.875,00 €   31.875,00 € 

Outras (Subsidio de Férias e Natal)                 4.500,00 €                 8.646 ,00 €     3 .750,00 €          6.170 ,25 €       5.141,88 €     5.141,88 € 

Subsidio  de refeição                    444,40 €                    419 ,15 €        459,55 €             722 ,15 €          727,20 €        727,20 € 
Tota l               29.904,40 €               36.188 ,15 €   27 .159,55 €        45.142 ,40 €     37.744,08 €   37.744,08 € 

(1) Prof. Pedro  Morei ra (até 17 de Maio de 2010)
(2) Dr. Carlos Vargas (até 17 de Maio de  2010)
(3) Dr. Henrique Ferreira (até 17 de  Maio de 2010)
(4) Prof. Jorge Sa lavisa (desde  18 de Maio de 2010)
(5) Maetro César Viana  (desde 18 de Maio  de 2010)
(6) Dr. Rui Catarino (desde  18 de Maio de 2010)  

 

O OPART, E.P.E., tem como órgãos sociais o Conselho de Administração (Presidente e 2 Vogais) e o fiscal 

único, com as competências fixadas na lei e nos Estatutos.  

Devido à alteração do Conselho de Administração em Maio de 2010, durante o exercício houve 2 

Presidentes e 4 Vogais com remunerações. 

 

6 – Activos intangíveis 

Rubricas Programas  de 
computador

Propri edade 
Industrial

Outr os Activos 
Intangívei s

Total

Quantia escr iturada b ruta inicial 80.0 05,59 295.220,55 22.560,00 397.786,14
Depreciações  acumulad as iniciais (50.97 1,66) (276.605,80) (4.783,76) (332.361,22)
Quantia escr iturada liq uida inic ial 29.0 33,93 18.614,75 17.776,24 65.424,92
Adições
   Aquisições 4.6 43,00 1.500,00 6143,00
Total das adições 4.6 43,00 1.500,00 0,00 6.143,00
Dim inuições
   Amortizaçõe s do exer cício (21.37 7,39) (18.656,61) (7.519,25) (47.553,25)
Total das diminuições (21.37 7,39) (18.656,61) (7.519,25) (47.553,25)
Quantia escr iturada liq uida final 12.2 99,54 1.458,14 10.256,99 24.014,67  

 

7 – Activos fixos tangíveis 

Rubricas
Edificios e 

outras 
construções

Equip.  Básic o
Equip. 

Administrativo

Outros 
Activos 

Tangíveis
Total

Quantia escritura da bruta inicial 3 84.6 19,39 1.140.266,80 292.653,36 71.037,13 1.888.5 76,68
Depreciações acumuladas inic iais (40.08 6,21 ) (436.537,86) (168.881,48) (31.008,61) (676.514,16)
Quantia escritura da liqu ida inicial 3 44.5 33,18 703.728,94 123.771,88 40.028,52 1.212.0 62,52
Adiçõe s
   Aquisições 3 19.1 70,12 111.090,39 35.143,45 3.011,92 4 68.4 15,88
Trf e ntre contas 9.049,01 (9.049,01)
Total das adições 3 19.1 70,12 120.139,40 26.094,44 3.011,92 4 68.4 15,88
Diminuições
   Deprec iações do  exercício (42.25 5,09 ) (180.940,07) (51.396,84) (11.052,72) (285.644,72)
   Alien ações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Abates (117,22) (117,22)
Total das diminuições (42.25 5,09 ) (180.940,07) (51.514,06) (11.052,72) (285.761,94)
Quantia escritura da liqu ida final 6 21.4 48,21 642.928,27 98.352,26 31.987,72 1.394.7 16,46  

 

A quantia escriturada em Activos fixos tangíveis inclui 30.425 € em curso. Inclui ainda o montante de 9.193 € 

de adiantamentos por conta de investimentos. 
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8. Custo das mercadorias vendidas e Inventários 

Movimentos 2010 2009
Existências inicias 118.072,83 €                120.672,97 €             

Compras 3.456,67 €                    2.082,66 €                 
Regularização de 
existências 1.479,48 €-                    364,05 €                    

Existências finais 116.787,70 €                118.072,83 €             

       Custos no exercíc io 3.262,32 €                    4.318,75 €                 

Mercadorias

 

 

Foi detectado no exercício de 2010 que determinados artigos estavam a ser vendidos abaixo do preço de 

aquisição. Como tal e de acordo com a NCRF 18 – Inventários (parágrafo 28 a 33), houve necessidade de 

registar uma imparidade de inventários mensurando esses artigos ao valor realizável líquido. Esta 

imparidade tem o valor de 9.748,40 e será avaliada em períodos futuros. 

De salientar ainda que do montante constante em existências finais 371,25 € se encontram à consignação. 

 

9 – Provisões 

No decurso de 2010 os movimentos nas rubricas de provisões foram os seguintes: 

 

Provisões Saldo Inicial Reforço Reversão Pagamentos Saldo Final
Impostos 49.657,00 €       49.657,00 €       
Processos jud iciais em curso 797.327,38 €     270.365,87 €     43.916,46 €    85.000,00 €    938.776,79 €     
IGCP - Conta 4646 TN SC abertura 197.348,62 €     197.348,62 €     
Total 1.044.333,00 €  270.365,87 €     43.916,46 €    85.000,00 €    1.185.782,41 €   

 

O pagamento diz respeito ao acordo com o Maestro Giovanni Andreoli, valor que estava previamente 

provisionado, e ao acordo com o prestador de serviços Romeu Grazina. O reforço diz respeito a actualização 

de valores de processos que se encontram ainda a decorrer bem como novos processos iniciados após 

Setembro de 2010.   

 

Em 2009 os movimentos na rubrica de provisões foram os seguintes: 

 

Provisões Saldo Inicial Reforço Reversão Pagamentos Saldo Final
Impostos 49.657,00 €       49.657,00 €       
Processos jud iciais em curso 834.415,74 €     18.452,67 €       51.541,03 €    -  €              797.327,38 €     
IGCP - Conta 4646 TN SC abertura 197.348,62 €     197.348,62 €     
Total 1.081.421,36 €  18.452,67 €       51.541,03 €    -  €              1.044.333,00 €   
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10. Vendas e prestações de serviços 

Internas Externas Total Internas Externas Total
71 VEND AS 3.642,78 €         3.642,78 €         5.041,98 €         5.041,98 €         

Mercadorias 3.642,78 €         5.041,98 €         
     TNSC 2.835,44 €         3.668,84 €         
     CNB 807,34 €            1.373,14 €         

72 PRESTAÇÖES DE SERVIÇOS 2.324.075,03 €  42.840 ,00 €  2.366.915, 03 €  2. 661.678,23 €  73.330,28  €  2.735.008,51 €  
Bilheteira 1.100.458,87 €  1. 551.284,65 €  
     Óperas 754.082,59 €     1. 251.291,24 €  
     Concertos 50.659,28 €       68.200,83 €       
     Ba ilados 246.134,03 €     200.264,05 €     
     Outros Eventos 49.582,97 €       31.528,53 €       
Venda de Espectáculos em Digressão 173.000,00 €     30.000 ,00 €  305.076,67 €     
Ofertas 347.531,32 €     433.599,54 €     
     Oferta de Programas 6.869,40 €         12.306,66 €       
     Oferta de Bilhetes 340.661,92 €     421.292,88 €     
Serv iços Secundários 703.084,84 €     12.840 ,00 €  371.717,37 €     73.330,28  €  

2.327.717,81 €  42.840 ,00 €  2.370.557, 81 €  2. 666.720,21 €  73.330,28  €  2.740.050,49 €  

2010 2009

 

 

Os serviços secundários incluem programas, transmissão de rádio, alugueres de salas de espectáculos e de 

ensaios, publicidade, aluguer permanente do espaço do Restaurante do Teatro Nacional de São Carlos e do 

espaço para antenas do Teatro Camões. 

 

11. Subsídios à exploração 

2010 2009
75 Subsidios à Exploração 19.758.611 ,95 €  19.951.785,72 €  

Indemnização compensa tória 18.200.943 ,40 €  18.374.285,72 €  
Mecenas 1.011.500 ,00 €    1.250.000,00 €    
Outros subsíd ios de terceiros 546.168 ,55 €       327.500,00 €        

 

Embora o valor bruto da indemnização compensatória atribuída em 2009 e 2010 fosse o mesmo, o valor 

líquido não se traduziu no mesmo devido ao aumento de um ponto percentual na taxa de IVA. No que 

respeita aos Mecenas o valor ficou ligeiramente abaixo do previsto devido ao apoio mecenático variável da 

EDP às digressões da Companhia Nacional de Bailado. Este apoio variável é dependente do número de 

espectadores e localidades visitadas. Dos 125 K€ previstos só se obtiveram 86,5 K€. 

Verificamos um aumento nos outros subsídios, fruto do apoio das Comemorações para o Centenário da 

República para a gravação e edição do Hino Nacional, bem como apoio às produções “Electra”, “Dona 

Branca” e ainda Festival ao Largo 2010.   

 

12 – Imposto sobre o rendimento 

Os impostos sobre o rendimento reconhecidos na demonstração dos resultados dos exercícios findos em 31 

de Dezembro de 2010 e 2009 foram os seguintes: 

Rubricas 2010 2009

Imposto sobre o rendimento corrente 9.599,27 €          16.354,94 €         

 

Pelo facto de o OPART, EPE apresentar prejuízo fiscal quer em 2010 quer em 2009, este imposto apenas diz 

respeito à tributação autónoma apurada como segue: 
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Tipo de despesa sujeita a TA 2010 % 2009 %

A judas de custo 54.027,90 €        5 85.983,11 €       5

K ilome tros 1.797,80 €          5 5.202,61 €         5

Despesas de represen tação 25.478,27 €        10 59.227,55 €       10

Despesas com v iatu ras de passa geiros

   Alug uer de v iaturas 30.122,84 €        10 42.096,42 €       10

   Seg uros 1.262,75 €          10 1.423,69 €         10

   Despesas manutenção 1.736,18 €          10 5.985,23 €         10

   Combustí vei s 8.020,70 €          10 7.481,82 €         10

   Imposto circulação 157,30 €             10 -  €                 10

   Outras desp esas com viaturas 191,40 €             10 49,00 €              10

   Portage ns 967,35 €             10 1.402,45 €         10

   Esta cioname ntos 143,05 €             10 290,40 €            10

Tributação autónoma a purada 9.599,27 €          16.354,94 €        

 

13 – Fornecimentos e Serviços Externos 

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 2010 2009
SUBCONTRATOS 324.794,04 €       155.761,69 €         
TRABALHOS ESPECIALIZADOS 351.353,39 €       650.111,79 €         
PUBLICIDADE 613.210,85 €       403.836,73 €         
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 293.425,68 €       302.822,18 €         
HONORÁRIOS 1.866.107,73 €    2.687.743,90 €      
COMISSÕES 20.255,29 €         22.209,82 €           
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 115.977,01 €       162.529,76 €         
FERRAM. E UTENSILIOS DESG. RÁPIDO 115.229,11 €       151.200,18 €         
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNCICA 1.985,62 €           907,94 €                
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 24.489,00 €         29.212,49 €           
ARTIGOS PARA OFERTA 3.783,13 €           10.988,78 €           
OUTROS BENS 74.124,95 €         -  €                     
ELECTRICIDADE 223.317,14 €       186.139,70 €         
COMBUSTÍVEIS 8.020,70 €           7.481,82 €             
ÁGUA 12.286,92 €         13.452,00 €           
OUTROS FLUÍDOS 29.336,10 €         38.990,41 €           
DESLOCAÇÕES E ESTADAS 280.584,11 €       284.585,84 €         
TRANSPORTE DO PESSOAL 1.550,75 €           1.727,30 €             
TRANSPORTES DE MERCADORIAS 182.353,80 €       338.908,76 €         
RENDAS E ALUGUERES 392.654,72 €       493.804,85 €         
COMUNICAÇÃO 94.475,56 €         66.296,48 €           
SEGUROS 33.598,79 €         28.614,04 €           
ROYALTIES E PROP. INTELECTUAL 266.990,88 €       245.916,98 €         
CONTENCIOSO E NOTARIADO 3.688,76 €           20.220,15 €           
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 25.478,27 €         59.227,55 €           
LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO 119.417,49 €       119.969,41 €         
OUTROS SERVIÇOS 460.431,64 €       626.671,57 €         

5.938.921,43 €    7.109.332,12 €       
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Os Honorários incluem a contratação de pessoal artístico (cantores, encenadores, reforços de coro e 

orquestra, figurinistas, bailarinos, coreógrafos), técnico (maquinistas, cortineiros) e de apoio (legendagem, 

caracterização, cabeleireiros, desenho de luz) para as diferentes produções realizadas. 

A conta Rendas e Alugueres engloba, para além das rendas dos armazéns do TNSC e da CNB, os custos com 

o aluguer pontual de veículos (rent a car) e alugueres de equipamentos destinados às produções artísticas 

(guarda roupa, cenários, adereços, calçado, equipamento de luz, vídeo e som). 

O transporte de instrumentos, cenários, e guarda-roupa para espectáculos realizados no, ou fora, do TNSC e 

do Teatro Camões (digressões) está incluído na rubrica Transportes de Mercadorias.  

Os Trabalhos Especializados são maioritariamente constituídos por serviços prestados ao Marketing 

(gráficas, fotografia, traduções, desenvolvimento e manutenção de sites), Informática, Revisor Oficial de 

Contas e alguns serviços para a produção (cenários e figurinos). 

Outros FSE incluem essencialmente encomendas de co-produções, serviços de frente de sala e serviços de 

carregadores e técnicos. 

Para ser comparável os exercícios de 2010 e 2009, foi considerado como Fornecimentos e Serviços Externos 

a Propriedade Intelectual, pois no exercício de 2009 encontrava-se registada em “Outros Gastos 

Operacionais”. Existe também desde 2010 uma separação entre “Outros Bens” e “Outros Serviços” não 

sendo comparável com 2009 este tipo de gasto por não ser possível aferir tal separação. Em 2009 estes 

valores encontram-se na sua totalidade registados como “Outros Serviços”. 

 

14 – Gastos com pessoal 

2010 2009
Remunerações dos Orgãos Sociais 198.421,09 €            249.737,19 €            
Remunerações do Pessoal 12.837.979,27 €       12.483.778,33 €       
Encargos com Remunerações 2.562.353,80 €         2.466.277,54 €         
Seguro de Acidentes de Trabalho 150.597,53 €            138.656,45 €            
Caducidades 88.329,78 €              132.636,49 €            
Outros gastos com pessoal 37.618,72 €              80.602,31 €              
Total 15.875.300,19 €       15.551.688,31 €        

 

As caducidades dizem respeito ao valor a pagar a título de indemnização caso haja não se proceda á 

renovação dos contratos com termo existentes.  

Os outros gastos com pessoal são essencialmente gastos com formação e medicina e higiene no trabalho. 

 

O número médio de trabalhadores ao longo do ano e no período findo em 31 de Dezembro de 2010 foi o 

seguinte: 
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2010 2009
Número médio de empregados 391 384
Número de empregados no fim do pe ríodo 389 398  

 

15 – Clientes e Imparidade de dívidas a receber 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 a rubrica de Clientes apresentava a seguinte maturidade: 

Clientes em Mora 2010 2009
<180 dias 358.348,62 €  256.397,22 €  
180 - 360 dias 43.699,80 €    27.896,56 €    
360 - 540 dias 105.197,17 €  153.086,48 €  
540 - 720 dias 8.866,16 €      3.998,08 €      
> 720 dias 171.063,92 €  40.804,36 €    
Total 687.175,67 €  482.182,70 €   

 

Dos créditos passíveis de se registarem imparidades, de acordo com o art. 36º do Código do IRC e de acordo 

com a NCRF 12 “Imparidade de activos” foram objecto de imparidade os seguintes: 

Perdas por imparidade Acumuladas Saldo Inicial Reforço Reversão Saldo Final
City of London Sinfonia 595,00 €         -  €              595,00 €       
Rafael Castro Valente 3.614,57 €      3.614,57 €    
Cateri Produções de Acontecimentos 3.300,00 €      3.300,00 €    
Castil lo Elsinor 15.000,00 €    15.000,00 €  
SMOG Produções Culturais Lda 6.336,00 €      6.336,00 €    
Comissão da Fábrica Sé Velho 1.500,00 €      1.500,00 €    
Fermentopão Lda 405,00 €         405,00 €       
Experimenta - Assoc. Prom. Design 2.137,50 €      2.137,50 €    
Go Direct - Art. Prodution Events 3.750,00 €      3.750,00 €    
Bombazine Lda 1.770,00 €      1.770,00 €    
IADE 2.400,00 €      2.400,00 €    
Total 595,00 €         40.213,07 €    -  €        40.808,07 €   

 

16 – Outros rendimentos e ganhos 

Esta rubrica contém essencialmente a imputação do subsídio relativo aos activos fixos tangíveis e intangíveis 

históricos “herdados” do TNSC e CNB aquando a criação do OPART, EPE em 2007. Essa imputação é na 

proporção das depreciações desses mesmos activos fixos. 

 

17 – Outros gastos e perdas 

Esta rubrica contém essencialmente o gasto relativo às ofertas de bilhetes e de programas de sala. Contém 

ainda os valores relativos a receita de bilheteira a entregar a terceiros. Estes valores encontram-se também 

registados na conta 72 – “Prestações de serviços”. 
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18 – Juros e gastos/rendimentos similares suportados/obtidos 

 

Rubricas 2010 2009

Juros e rendimentos similares obtidos 86,11 €                 1.759,70 €            
Juros e gastos similares suportados 29,45 €                 173,73 €                

 

Os juros e rendimentos similares obtidos são fruto de aplicações financeiras temporárias no IGCP, Instituto 
de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P. Em 2010, houve um decréscimo destas aplicações devido 
às dificuldades de tesouraria que surgiram. 
 

19 – Estado e outros entes públicos 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 a rubrica “Estado e outros entes públicos” apresentava as seguintes 

quantias: 

Rubricas 2010 2009

Activo

   Pagamentos especiai s por conta 12.305,54 €           6.314,48 €             
   Imposto sobre o valor acrescentado -  €                      63.272,51 €           
To tal do act ivo 12.305,54 €           69.586,99 €           
P assivo
   Imposto sobre rendimento a pagar 6.057,36 €             13.667,84 €           
   Retenção de impostos sob rte o rendimento 195.327,30 €         235.516,54 €         
   Imposto sobre o valor acrescentado 675.555,19 €         166.657,55 €         
   Contribuições para a segurança social 270.264,07 €         277.209,66 €         
   Contribuições para a caixa  geral de aposentações 2.877,75 €             4.887,70 €             
   Outros -  €                      1.454,50 €             
To tal do passivo 1.150.081,67 €      699.393,79 €          

 

20 – Outras contas a receber 

Esta rubrica inclui 75.000 € a receber relativos à prestação final do apoio do Turismo de Portugal, IP ao 

evento Festival ao Largo 2010 e 64.710 € referente ao acerto do aluguer do Teatro Camões para a gravação 

do programa “ Prós-e-Contras” conforme estipulado no protocolo entre o OPART, EPE e a Rádio e Televisão 

de Portugal. Inclui ainda cauções no montante de 35.479€.  

 

21 – Diferimentos 

Gastos a reconhecer 2010 2009

S eguros a reconhecer 22.021,57 €          22.814,22 €           

G astos com o cenário de " O Anel do N ibelungo" 109.361,24 €        109.361,24 €         

G astos a reconhcer com espectáculo  no exercício seguinte 227.273,06 €        272.989,78 €         

O utros gastos a reconhecer 6.602,06 €            4.292,92 €             

To tal 365.257,93 €        409.458,16 €          
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Rendimentos e ganhos  a re conhecer 2010 200 9

Receitas de bilheteira 286.388,36 €        434.429,71 €         

G anho com utilização cenário de " O Anel do Nibelungo" 109.361,24 €        109.361,24 €         

O utros ganhos a r econ hecer 2.600,00 €            50.000,00 €           

To tal 398.349,60 €        593.790,95 €          

 

Os gastos e os ganhos com o cenário de “ O Anel de Nibelungo” serão reconhecidos aquando a 

apresentação da tetralogia que compõe esta ópera, projecto que chegou a ser pensado mas que teve de ser 

afastado por acarretar um grande investimento a nível financeiro. 

 

22 – Capital, reservas e resultados transitados 

2010 2009

Capital 4.000.000 ,00 4.000.000,00

Reservas 1.543.800 ,93 1.543.800,93
Resultados transitados (8.190.263,81) (7.62 2.753,52)

O utras variaçõ es no capital próprio 271.607 ,71 412.954,54
Total (2.374.855,17) (1.66 5.998,05)  

 

O único detentor do Capital Social é o Estado. Durante o exercício não houve qualquer alteração na 

composição do mesmo. Os movimentos constantes nestas rubricas ao longo do ano poderão ser analisados 

em melhor detalhe na “Demonstração das alterações no Capital Próprio”. 

 

23 – Fornecedores 

2010 2009

Fornecedores conta corrente 1.092.082,08 €        792.430,27 €        

 

Houve um aumento significativo (38%) da dívida a fornecedores correntes provocado pelas dificuldades de 

tesouraria.  

 

24 – Outras contas a pagar 

2010 2009

Crédi tos a pagar ao pessoal 17 .500,03 45.919,33
Fornecedores de investimentos 65 .740,36 187.384,38

Remunerações a liquidar no ano seguinte e encargos 2.412.881,67 2.523.812,81
O utras contas a pagar 272.049,30 243.191,45
Total 2.768.171,36 3.000.307,97  
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A conta de créditos a pagar ao pessoal inclui um valor a favor do ex-funcionário Paulo Pavão que recusou as 

suas contas finais por não concordar com os valores apurados. Encontra-se neste momento um processo 

judicial activo. 

As remunerações a liquidar nos anos seguintes contemplam as férias e subsídios de férias do exercício em 

causa mas a liquidar no exercício seguinte bem como os respectivos encargos, e ainda horas extraordinárias, 

prémios de interpretação e diferenciais de categoria relativos aos mês de Dezembro de 2010 e a serem 

processados nos vencimentos de Janeiro de 2011. Inclui ainda a especialização do montante a pagar pela 

caducidade de contratos a termo e respectivos encargos sociais.  

As outras contas a pagar traduzem a especialização de custos de Fornecimentos e Serviços Externos 

nomeadamente comunicações, água, luz e honorários a pagar a prestadores de serviços no âmbito de 

produções de 2010.  

 

 

O Técnico Oficial de Contas    O Conselho de Administração 
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 10 Relatório e Parecer do Fiscal Único e Certificação Legal das Contas  
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