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Exma. Senhora Presidente da Assembleia da Republica

No passado, 0 Ministerio da Cultura tentou resolver a situacao com a Direccao da Orquestra do

Norte, mas 0 maestro Ferreira Lobo, da Direccao, recusou-se a regularizar a situacao contratual

destas 47 pessoas,

De acordo com urn comunicado dos musicos da Orquestra do Norte, os 47 instrumentistas que

trabalham nesta orquestra estao desde ha anos a falsos recibos verdes,

Estes trabalhadores, apesar de prestarem a sua actividade diariamente para a Orquestra do Norte e,

com esse trabalho, realizarem cerca de 80 concertos e 25 iniciativas pedagogicas anuais, sao

mantidos em condicoes ilegais de contratacao desde ha 19 anos, Assim, e apesar do seu trabalho

continuo e diario para poderem apresentar os espectaculos desta Orquestra, estes trabalhadores

recebem apenas 7 a 8 salaries por ana e estao neste momenta dispensados durante os meses de

Agosto e Setembro,

A Orquestra do Algarve, na qual os musicos tambern se encontravam a falsos recibos verdes a
dezenas de anos, ja realizou contratos de trabalho com todos os seus instrumentistas, nao se

entendendo, assim, porque insiste a Direccao da Orquestra do Norte a seguir este exemplo.

o Bloco de Esquerda considera muito grave que uma Orquestra financiada pelo Estado desrespeite 0

disposto na Lei e contrate a falsos recibos verdes os seus musicos que sao, obviamente, recursos

humanos necessaries e indispensaveis para a concretizacao da sua actividade,

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposiciies constitucionais e regimentais aplicdveis, 0

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, atraves da Secretaria

de Estado da Cultura, as seguintes perguntas:
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recibos verdes na Orquestra do Norte?

1. Tern 0 Secretario de Estado da Cultura conhecimento destes 47 musicos a trabalhar a falsos

2. Como ira 0 Secretario de Estado da Cultura proceder de forma a regularizar a situacao

contratual destes 47 trabalhadores?

3. Tern 0 Secretario de Estado da Cultura conhecimento de outras Orquestras Regionais onde os

trabalhadores estejam a falsos recibos verdes?

Palacio de Sao Bento, 09 de Agosto de 2011.

A Deputada

Catarina Martins


