
Anexo 1.2.3. Desempenhos sociais e culturais 

Nome Espaço de Intervenção  Páginas 

António Brandão 
 

Professor de música do “ensino regular” 1-25 

António Pinho Vargas 
 

Compositor, Professor 26-47 

Emanuel Frazão Juventude Musical Portuguesa 48-74 

Helena Rodrigues Professora, música, investigadora 75-95 

Luís Cunha Músico, Sindicato dos Músicos 96-122 

Maria Teresa Macedo Professora 123-154 

Piñero Nagy Festival de Música Estoril 155-178 

Rui Viera Nery Professor, investigador, crítico musical 179-201 

Salwa Castelo-Branco Professora e investigadora do ensino 
superior 

202-217 



1 
 

António Brandão 

A primeira pergunta que eu te quero fazer é esta: o que é ser professor de música 

neste momento numa escola do ensino dito regular? 

É assim uma coisa um bocadinho para o desagradável. 

E isso quer dizer o quê 

Assim como, parente pobre do conjunto dos professores. Neste momento está tudo 

centrado no meu ponto de vista erradamente na matemática no português digamos o 

que as pessoas dizem que são as disciplinas nobres, está a transformar a escola numa 

chatice, porque as pessoas não têm tempo para cantar, para dançar, para fazer teatro. 

Tanta matemática, tanta matemática, tanta matemática a escola é um enjoo os 

miúdos estão cansados, toda a gente está a ficar um bocado cansada porque do meu 

ponto de vista não há equilíbrio entre as várias disciplinas. O exemplo mais prático é 

que, a educação musical, a educação física, digamos as disciplinas artísticas não vão 

precisar de livro agora proximamente isto é um sinal de que... 

Da pouca valorização... 

Da pouca valorização que estas disciplinas começam a ter.  

Mas isso é algo que também não é só de agora, quer dizer muitas das coisas... 

Ao longo de todos estes anos; eu comecei em 1980 como professor de música tinha 22 

horas distribuídas com 11 turmas, que era uma dose terrível de trabalho; bom mas 

quando uma pessoa é nova tem alguma genica e vai aguentando. Depois houve uma 

fase em que houve um equilíbrio melhor que era 3 horas em equilíbrio com outras 

disciplinas e agora já começou outra vez a mudar à velha forma. Na minha escola no 

quinto ano nós tivemos dois blocos de 45 e no 6º ano dois blocos de 45 mais um para 

grupos corais e instrumentais que foi uma proposta de grupo da escola  

Mas vês algumas diferenças em relação a inserção, digamos, da música no ensino de 

agora de alguns anos atrás, porque isso que disseste agora incide-se muito na 

matemática mas anos atrás ouvia-se muito.. 

Eu valorizava de outra forma. Era só para cantar um bocadinho e fazer uns coros, 

porque nessa altura existia uma coisa que eram os grupos corais e instrumentais que 

eram atribuídos como horas extraordinárias aos professores para fazerem uns 

grupinhos para apresentar à escola nas festas e essas coisas, e de resto consta de um 

programa que eu já não, numas recomendações que eu já não me lembro muito bem 

onde é que isso está escrito, que a aula de educação musical é muito boa para apoiar 

as canções das aulas de inglês e eu fixei isto na cabeça, por acho que... 
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E porque é que tu achas que esse tipo de coisas acontece, é uma coisa recente, não 

é, agora é a matemática e o português, mas é por... 

Se calhar não estão as pessoas certas no Ministério respectivo, ou a pensar 

correctamente. Eu não acredito que nos outros países enfim por algumas coisas que 

eu conheço e que leio e que investigo que não é bem assim; há outra importância que 

se dá às artes pronto tem outro valor. 

Mas isto também não haverá alguma responsabilidade dos próprios professores? 

As pessoas também não batalham pelas coisas. Eu pela minha parte, eu que foi 

conseguindo fazer nunca deixei de chatear, a escola e o Ministério, para ter 

instrumentos para poder por em prática... ensinar música sem instrumentos é um 

bocadinho “tolo” é a mesmo coisa que jogar  futebol sem bola, então eu chateava a 

pedir instrumentos, instrumental Orff concorri a um projecto de Instituto de Inovação 

Educacional a um tempo atrás e com esse dinheiro comprei instrumentos populares 

portugueses para ter sempre, para tocar  e porque é que completamente diferente 

fazer música com instrumentos do que jogar à bola sem bola. 

 

E isso, e porque só os instrumentos Orff e não outro tipo de instrumentos? 

Isso aí... estas escolas não têm condições para ter aulas de guitarra, ter aulas de piano, 

ter aulas de violino porque são turmas inteiras, eu acho que não dá hipótese de, quem 

dá guitarra eu vou tentando em grupos de cinco, seis, sete, oito vou fazendo mas é 

muito difícil trabalhar assim com grupos grandes não é. 

Mas achas que faria sentido, não faria sentido, porque afinal de contas para é que 

existem as aulas de música na escola, na tua perspectiva? 

Primeiro temos que ir a outra questão. O ser humano tem que ter uma formação que 

também faça algum sentido se só souber ler e contar acho que é uma dimensão 

humana que fica a faltar que a escola nesse sentido pode completar. E que eu acho 

que deve tentar sempre promover a música, o teatro, a dança enfim artes paralelas ou 

até mesmo relacionado com a educação física, esta também trabalham as danças, 

porque isso ajuda muito os alunos a descomprimirem e a revelarem-se em situações 

que... Ao longo da vida encontrarem-mos casos assim, os alunos com muitas 

dificuldades a português e a matemática e a ciências mas depois na componente 

artística revelavam-se e era uma surpresa para toda a gente. Quase só por isso se não 

tivermos  estas disciplinas que dê esse espaço aos alunos nunca vai saber, dessa outra 

componente das pessoas  

Como um espaço digamos de liberdade, da criatividade... 
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Da experimentação, de...  

De descoberta também... 

De descoberta também de coisas que estão lá dentro escondidas que as pessoas às 

vezes nem têm a noção de que as tenham lá, as capacidades que lá têm dentro.  

Está bem mas isso serve para quê, para formar músicos, para formar públicos para 

formar amadores ou não faz sentido falar isso deste modo? 

Mas aí é que, pois cada um escolhe o seu caminho, ter as ferramentas para, ou ter sido 

alertado para essas várias coisas e isso ao longo do meu percurso vi alunos que porque 

tiveram aulas de iniciação de guitarra, a seguir foram escrever-se numa escola, estudar 

ou piano ou guitarra ou violino, enfim conforme as condições que conseguirem. Tive 

outros que acabaram por ir para grupos de teatro, fazíamos pequenas experiências de 

expressão dramática e alguns vi-os encaminhados para grupos de teatros, outros 

tornaram-se profissionais, lembro-me que alguns se tornaram profissionais de dança, e 

certamente não era pelas dança que fazia, não eram, mas que alguma motivação teve 

para os encaminhar, se calhar não é encaminhar é despertar para descobrirem...  

Há bocadinho falas-te do material Orff, a falar nesse lado de despertar das coisas, 

enfim mas uma das críticas que se faz muito a este tipo de formação é que é uma 

formação às vezes muito teórica e que há muito pouco práticas artísticas nas escolas 

de ensino regular. Como é que tu vês isso e como é que tu enfim o grupo em que tu 

fazes parte da escola em que trabalhas como é que organizavam isso? 

A nossa primeira grande batalha foi ter instrumentos e aí há uma data de anos...  

Mas o Ministério não apoiava? 

Acabou por dar, mas foi preciso insistir muito, atenção não apareceram assim... 

aquelas listas todos os anos tinha-se que enviar uma lista de material necessário e não 

sei, porquê é isso que faz a diferença numa escola pode fazer a diferença numa 

determinada zona ou região, tivemos a sorte, de tanto insistirmos, mandaram de facto 

bastantes instrumentos: xilofones baixo, metalofones, jogos de sinos, tambores, 

baquetas, um teclado, guitarra. Tínhamos mesmo muito material o que deu 

possibilidades de fazermos de facto música  

 

 

E que tipo de músicas é que vocês faziam 

Aí é que são outras.... São coisas simples algumas delas são propostas nos Manuais 

Escolares ou então mais com uma curiosidade ir ver assim coisas mais simples sei lá do 
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Renascimento, do período medieval, são coisas que são possíveis de realizar, e depois 

a música tradicional ou popular que é relativamente  

Mas isso era o quê, tu enquanto professor que escolhias, que vias que tipo de 

músicas é que os estudantes gostariam... 

Há planificações que são decididas nos grupos e depois com alguma margem de 

manobra tem sempre a possibilidade, na minha turma eu vou informando, olha isto 

não resultou, vou tentar outra coisa, mas  

Quer no 2.º quer no 3º ciclo ou há diferenças entre uma coisa e outra. 

O 3º ciclo recentemente, no 3º ciclo há aqui uma fase, havia um programa muito 

esquisito que era muito teórico e que não era assim muito simpático de trabalhar. Com 

o que saiu, o projecto novo de trabalho para o 3º ciclo por módulos, trabalha-se por 

módulos e aí sim, aí eu faço, experimento e...  

Ainda continuam a ser coisas simples ou serão de outra natureza 

Eu acho que algumas são um bocadinho mais elaboradas, eles também são mais 

adultos, são mais crescidos são mais...  

Mas continua a ser uma disciplina de opção... 

Sim, de opção. 

E que têm sempre estudantes... 

A minha escola oferece a opção de Educação Tecnológica ou Música, as turmas são 

divididas, ou melhor, eram divididas metade para Educação Tecnológica e metade era 

Educação Musical, agora como foi criada mais uma opção de educação artística de 

artes visuais agora é dividida em três: educação tecnologia; educação artística e artes 

visuais e música  

Então isso fica com quanto tempo? 

Menos turmas para música, sétimos anos por exemplo duas turmas, oitavos anos duas 

turmas, nono ano uma turma  

Falas-te aí em duas coisas que me interessam tentar perceber um pouco melhor; um 

que tem a ver com o retirar músicas dos manuais, basicamente para o 2º ciclo. 

Utilizas o manual, não utilizas o manual ou utilizas algumas coisas manuais... 

Utilizo algumas coisas do manual, porque há momentos em que numa turma funciona 

muito bem com aquele esquema do manual mas não tenho garantia nenhuma de que 

funcione bem com toda a gente, então eu tenho que ter esse espaço de poder optar 

por outros matérias e também é um bocadinho redutor ficar só agarrado ao manual, e 
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então onde está a minha criatividade a minha vontade de fazer um arranjo pensar 

numa coisa... 

Mas o manual ainda é um instrumento digamos... 

Sim, dá bastante jeito  

E que é muito comum utilizado por todas as pessoas, independentemente desse lado 

da criatividade do professor... 

Isso é verdade. 

Na tua opinião isso tem limitado alguns desenvolvimentos neste tipo de ensino ou 

não? 

Não, quer dizer, não consigo dizer que, que limite, porque é assim se agora escolher 

uma coisa não estiver no manual, não uso e procuro outra coisa,  

 

Mas há escolas que usam o manual de princípio ao fim, com o conhecimento tu tens? 

Não consigo dizer isso, não sei dizer, quer dizer, na minha escola, nas duas únicas 

escolas onde estive assim nestes últimos vinte anos, isso era discutido, sempre no 

nosso grupo, se a gente achar que aquela turma ou se eu achar que isto não resulta 

não vou seguir o que está no manual. Sempre foi pacífico  

Eu pergunto isto porque, enfim os manuais têm sido enfim, só agora é que vai 

começar por visto uma avaliação e também vão acabar os manuais para o ensino da 

música não é?  

Pois. Pelo menos não vai ser obrigatório escolher...  

Mas por outro lado, muitos dos manuais enfim teriam levantado algumas questões, 

alguns problemas sob o ponto de vista das músicas, de natureza mais científica isso 

nunca se levantaram porque eram vocês que decidiram 

Levantava-se era muitas vezes a dificuldade em escolher um livro, um manual que 

correspondesse às expectativas também apareceu muita coisa que não valia a pena 

estar a utilizar.  

E havia alguma pressão para a escolha desses manuais ou vocês decidiam consoante 

o que viam em concreto 

O que era decidido no grupo era aquilo que acabou sempre por ser por votações nem 

sempre consensuais muitas vezes num grupo de novos a coisa dividia-se em três 

manuais e o manual ter quatro votos acaba por ficar três e um quatro pronto... 
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E olha, achas que faz sentido acabar com os manuais, qual é a tua opinião sobre isso. 

Deram algumas razões para acabar com os manuais ou... 

Não, que eu saiba a única era que era para aliviar um bocado as mochilas dos miúdos 

para não pesarem, se é que eu percebi bem acho que se só foi, mas não em 

documento  uma noticia de jornal...  

Não saiu nada, não chegou nada à escola sobre o assunto. 

Que eu saiba, que tenham dito não.  

E em relação da dita simplicidade que há bocadinho falavas e essa simplicidade é 

porquê? O trabalhar a música com as crianças, no 3º ciclo, já é um pouco mais 

complexo, mas é simples porque eles em princípio ouvem músicas mais difíceis fora 

da escola não? 

Pois essa é uma boa questão. Agora neste momento talvez não mas durante este ano 

todos os miúdos não tinham nenhuma preparação musical no 1º ciclo. Agora é que já 

vai havendo também e portanto, ao mesmo tempo o que me está a fazer pensar 

noutra questão que noutro dia estava a discutir com os meus colegas é que agora os 

manuais estão muito infantis e a explicação está aqui, agora a música no 1º ciclo há 

coisas que são trabalhadas antes mas antigamente começava tudo no 5º ano, 

começava sempre por aquelas coisinhas, pronto muito simplistas e se calhar até neste 

momento pouco desafiantes que essa é outra questão que se põe neste momento. 

Estes miúdos que ouvem muita música que sabem muita coisa, que sabem muitas 

danças, e dançam muita coisa e depois temos que estar ao nível do desafio que eles 

nos colocam e os manuais neste momento acho que não estão, estão a ficar um 

bocadinho para traz, estão a ficar descontextualizados do que é agora realmente um 

aluno de 5º e 6º ano  

Notas alguma diferença entre aquilo que eles ouvem e aquilo que eles fazem na 

escola, esses desafios que tu desses-te que se colocam, não é, ou que se colocavam 

também continuam a colocar e por parte dos miúdos que frequentam as aulas eles, 

tens vistos algumas diferenças algum destes teus anos de serviço, do ponto de vista 

deles gostarem mais de música, gostarem menos, dentro da escola não é. 

Eles gostam sempre de música, e gostam de tocar e gostam de participar em 

espectáculos 5º e 6º anos, gostam sempre de cantar de tocar que os pais venham ver e 

depois tirem muitas fotografias e filmes e fica lá no vídeo... 

Esse lado do espectáculo... 

Gostam muito desse lado do espectáculo. O que quer dizer que é importante 

promover espectáculos que puxe pela criatividade e pela musicalidade e pelo trabalho 

musical que ligado; nós trabalhos muito com a História e com o Português para 
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inventar espectáculos teatrais não sei se pode dizer que é teatro musical mas anda ali 

próximo século XVIII século XVII e depois nós fazemos fatos e como eles vestem 

aqueles fatos aquilo ganha assim uma dimensão que os transforma, nós vemos outras 

pessoas. 

E esses espectáculos são sempre feitos na escola ou são abertos? 

São abertos aos encarregados de educação.  

Mas sem ser dentro dessa esfera. 

A única vez que conseguimos sair fora da escola foi, fizemos uma coisa muito grande 

na escola Bocage que era os Quadros da História e depois fizemos um cortejo pela 

cidade.  

E porque é que a música não sai da escola, nesse tipo de trabalho e de espectáculos? 

É muito difícil marcar um espaço fora da escola, porque as pessoas só reconhecem a 

música feita na escola quando por acaso vêm assistir; na escola tem um pequeno 

auditório, recente uma coisa com quatro anos, e agora utilizamos esse auditório com 

75 lugares, fizemos uma ou duas vezes ao longo de 15 anos, uma ou duas festas no 

Fórum Luísa Todi. Talvez umas 3 ou 4 festas de Natal, 25 anos da escola, mas de resto 

não é fácil pegar nos alunos todos e na escola toda e fazer um espectáculo fora. 

Mas é por causa dos espaços que há que é preciso pagar, por causa da própria 

organização da escola... 

Da organização da escola e nestes últimos três anos, esta problemática de sair da 

escola; organização das aulas; das aulas de substituição e tudo isso, é muito mais 

difícil. 

Mas isso não seria uma coisa interessante de se fazer, de se mostrar esse trabalho de 

dar mais visibilidade a esse trabalho? 

Eu acho que era fundamental porque se estamos a fazer um trabalho e a única 

maneira de ele não morrer é gravá-lo e depois passá-lo em DVD para os miúdos 

levarem para casa ficarem com um registo.  

Mas eu estava a falar dessa experiência artística desse lado contacto directo com o 

público fora da escola isso poderia ser uma coisa interessante ou não? 

Sempre se fez, estou a me lembrar agora que nessa altura, desses Quadros da História 

que nós dedicamos um ano inteiro a esses Quadros da História nós fizemos também aí 

umas apresentações numa Igreja, numa igreja de corpo santo e num clube, que é o 

clube setubalense num espaço diferente, numa festa enorme com muito público as 

pessoas todas.... 
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E ao fazer esses projectos é difícil articular com as outras áreas por causa dessa 

pressão para o português e para a matemática... 

Eu acho que isto foi ainda antes desta; foi no último ano antes desta pressão grande. 

Mas eu acho que os nossos resultados foram mais interessantes quando se juntava a 

música ao português, a história... 

Tinham espaços para fazer isso, no interior da escola organizavam entre os 

professores... 

Organizávamos nós. Fizemos várias reuniões e quase semanalmente o trabalho ia 

sendo planificado e alterado, no fundo isto era quase um trabalho de projecto. Sem as 

pessoas terem essa noção de que era um projecto que estava em andamento se ia 

refazendo se ia modificando, corrigindo 

Eu estou a perguntar isto pelo facto desse tipo de trabalho implica que enfim se 

trabalhe muitas vezes fora do contexto da sala de aula não é? E a minha pergunta 

era mesmo nesse sentido; este tipo de formatação que existe na escola, 

determinadas horas para a disciplina tal, também é limitador.. 

Muito limitador.. 

Deste tipo de trabalho... 

É, porque cada vez mais, pelo menos parece-me que isto está muito na hora do 

português, na hora da matemática, na hora da música e depois fora destas horas 

então, vamos fazer projectos artísticos. Ora, isto assim não é muito motivante nem 

muito prático e é muito cansativo. 

Posso deduzir das tuas palavras, quer dizer, que devia haver um outro tipo de 

organização onde a música se pudesse encaixar para desenvolver esse tipo de 

projecto e não ficar com uma disciplina igual às outras digamos e ter que cumprir um 

programa... 

Ser um bocadinho mais livre mais. Livre neste sentido de poder decidir em cada 

momento, embora isso tenha a ver um bocado com a gestão do currículo não é poder 

gerir... 

Mas não há essa autonomia para vocês poderem fazer isso, ou não tem havido? 

Eu tenho essa autonomia mas depois encontrar parceiros para fazer os projectos e 

com tanta gente tão cansada e tão desmotivada.  

Já é mais difícil? 

Já é mais difícil. 



9 
 

E tu cumpres o programa, quer no 2º ciclo quer no 3 ciclo? 

Isso é uma boa questão. O programa que existe no caso do 2º ciclo – nós no início do 

ano olhamos para o programa e dizemos “isto não é possível fazer isto tudo”, e 

escolhemos dentro do que é possível um número de aulas, porque entretanto aquilo 

não foi alterado. Eu tenho dois tempos lectivos por semana e tenho o mesmo 

programa para fazer e então no meu grupo decidimos até onde conseguíamos ir e há 

uma parte final é cortada, quer dizer, o tempo não chega lá  

E no caso do 3º ciclo, há uma maior liberdade não é? 

Sim. O 3º ciclo mais o 9º ano que é mais interessante fazer, porque são três tempos 

lectivos e então, três tempos lectivos são duas vezes por semana, encontrámo-nos 

duas vezes por semana, num bloco de 90 mais 45, mas como há mais contacto durante 

a semana as coisas ... consegue-se manter a chama viva do que vai fazendo. Depois 

como é por módulos, um aluno que tenha menos interesse por um módulo no outro 

encontra interesse para fazer coisas e é mais talhado para ele. Estou a pensar no 

módulo, Memorias e Tradições, no geral acabam todos por gostarem porque acabam 

todos por tocar, lá está a questão do instrumento musical acabam por tocar, acabam 

por se entusiasmar e é quase uma coisa insólita, haver miúdos de 14 e 15 anos a 

cantar música portuguesa que à partida ninguém imaginaria que eles iriam cantar e 

tocar. E depois fazem propostas para mais uma e para mais outra e já vamos acabar 

este módulo, porque tem muito a ver com esse módulo que eu dou, que tem muito a 

ver com prática, tocar, tocar, tocar o mais que for possível  

E o Ministério, ou as estruturas do Ministério tem avaliado alguma coisa do cumprir 

os programas de adequar os programas aos tempos. 

Nós temos que corresponder sempre no fim do ano, dizer o que conseguimos cumprir 

dos programas à escola, depois não sei se há algum feedback para a tutela,  

Mas nunca chegou nenhuma Inspecção a dizer vocês não cumprem o programa, para 

a música 

Também não pode, não pode chegar e dizer que não cumpriram o programa porque o 

programa está feito para uma determinada carga horária. Diminuíram a carga horária, 

sabem à partida que não é possível cumprir aquele programa  

Mas também não alteraram? 

Pois não  

Isso é paradoxal? 

São as idiossincrasias da nossa vida... 
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Das artes na educação é isso? 

Sim, é também das artes em geral enfim, tudo isto é sempre tudo assim, tudo assim 

numa zona um pouco nublada sempre, não é...  

Até agora não houve nada que viesse dizer... 

Nós explicitamos logo no início do ano ate onde consegue ir, com este conjunto de 

aulas consegue trabalhar ate aqui, como não pode fazer mais também não pode ser 

preso por isso. 

Pois não, estou a perguntar isto porque eventualmente a própria administração, 

vários sectores da administração, poderiam enfim, tentar encontrar outras soluções 

para isto. 

Esta questão nunca se pôs assim em termos de “não estou a cumprir o programa todo” 

porque eu sei que à partida não há tempo para isso subentendo que alguém entende 

que com dois tempos lectivos não é a mesma coisa que três tempos lectivos. 

Mas isto também pode significar que também enfim de alguma desvalorização 

muitas das vezes no interior da escola as próprias estruturas ministério também não 

valorizam muito esta área de currículo, porque senão... 

Deveriam interessar-se mais pela música, pelas artes em geral. A escola tem que ter do 

meu ponto de vista mais veia artística, mais componente artística. 

Tinhas dito que isso não tem muito. Mas há bocadinho tinhas referido que alguns 

dos estudantes que passaram aqui pelas tuas mãos depois continuaram de alguma 

maneira ligados as artes ou foram para o conservatório ou foram para o teatro 

outros foram para a dança isso remete-me aqui para outro conjunto de questões que 

também tem a ver com enfim a tua experiencia profissional como director de uma 

escola de ensino especializado. Há alguma relação entre uma coisa e outra ou são 

sistemas muito diferentes cada um está para o seu lado... 

São sistemas diferentes, cada um está para seu lado eventualmente a aproximação 

que se faz é levar da escola de ensino artístico alguns concertos e isso continuamos a 

tentar fazer e a convidar as escolas da região para irem lá dar concertos aos nossos 

alunos. Mas em termos de... 

De haver projectos em conjunto por exemplo. 

Que eu me lembre nunca. São coisas, como é que eu devo explicar isto, são caminhos 

um bocado diferentes. Enquanto que as escolas de ensino artístico tendem mais para a 

especialização estas de ensino geral ou ensino genérico conduzir a bons ouvintes, 

despertar aqui também a nossa margem...  
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Mas isso de conduzir a bons ouvintes é o quê? Quer dizer senão se faz música se não 

se tem o prazer de desenvolver práticas artísticas... 

Se nós pensarmos que as salas de música nas escolas são salas normais começa logo a 

coisa a estar um bocadinho mal por aí.. 

Quando dizes salas normais... 

Pode ser uma sala de português, de matemática....  

Carregam os instrumentos para lá? 

Estamos com sorte por conseguirmos fixar três salas normais com os instrumentos e 

com as coisas todas, mas é tudo muito precário. Os instrumentos estão guardados em 

armários ou não cabem nos armários estão pousados no chão mas se vai lá a uma de 

estudo acompanhado ou uma aula de português aquilo está lá... 

Isso também não favorece as práticas 

Não, não ajuda  

Mas também nesta relação porque é que diz que enfim são caminhos separados mas 

faz algum sentido haver aproximações na tua perspectiva entre os dois tipos de 

ensino ou não. Sob ponto de vista de estabelecimento conseguir parcerias conseguir 

desenvolver projectos em comum... 

Isso sim porque se calhar uma forma de levar os alunos do ensino genérico...porque 

isto também não tem muito haver porque é uma escola de música realmente que 

disciplinas é que tem que instrumentos é que se pode aprender numa escola e essa 

ligação, e foi isso que tentamos fazer algumas vezes, levar por exemplo uma orquestra 

de violinos depois levaram um, já não me lembro mas tenho ideia que era acordeão a 

tocar, depois um grupo de jazz depois foi doutra escola instrumentos populares, uma 

tuna para eles terem a possibilidade de verem também outros a tocar e a ouvir outro 

tipo de música. 

E a reacção deles era uma reacção... 

Fizemos lá uma coisa com um trio de jazz que foi espectacular porque eles ficavam 

espantados porque três ou quatro músicos conseguiam fazer tanta música  

Isto tem sido uma política da escola pelo menos aqui em Setúbal do ensino regular e 

do ensino dito especializado haver essa interligação porque enfim em princípio são 

instituições de formação que beneficiariam mutuamente desse tipo de parcerias ou 

isso depende? 
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Acho que isto foi um momento. Agora nesta fase não se está a passar nada. Foi um 

momento que aconteceu aí as condições propiciaram e isso aconteceu.  

Isso remete também para um outro, bem na linha de um outro tipo de questões que 

eu te poderia levantar e que tem haver com a questão da profissão em si não é, da 

formação professores, da identidade própria do professor tu és professor de música 

ou és professor de educação musical? 

Eu no segundo ciclo sou professor de educação musical mas no terceiro ciclo já sou 

mais professor de música. Isto é esquisito não é porque eu no terceiro ciclo consigo 

tocar mais música e portanto professor de música é aquele que toca com os alunos 

mais música assim de uma forma muito resumida muito parva mas é isto eu sou 

professor de educação musical porque não tem tantas possibilidades de tocar música 

isto é engraçado nunca tinha pensado muito bem nisto mas olha que eu resumo da 

coisa  

Mas tu concedes professor de música ou professor de educação musical? 

Eu gosto mais de ser professor de música.  

Pois enfim com essa experiência que tu tiveste também noutro dito ensino 

especializado é algo que para mim sempre fez alguma confusão 

Porque eu no 3.º ciclo eu consigo formar um grupo e tocar com eles eu estar também 

a tocar. Eu não preciso estar a dirigir consigo dirigir tocando e tenho a oportunidade 

de tocar com o grupo. No 2.º ciclo é mais difícil tenho de estar concentrado em dirigir 

as coisas... 

Outra coisa que já falamos; tu consideraste o quê professor de música? 

Professor de música. 

E achas que os professores do ensino regular deviam ser músicos? Porque é uma 

questão que se levanta é que estes professores não precisam de ser músicos é uma 

das críticas que se fazem que eles não são músicos e neste caso enfim 

Precisam de saber tocar instrumentos. Porque a outra questão é ter prática musical 

isso aí é muito mais difícil. Uma pessoa está ali metida dentro com os alunos e com os 

seus pares não conseguir tocar uns bocadinhos de música não se esquecer que é 

musico não tem tempo para anda a fazer vida de músico cá fora isso não.  

Mas fazia sentido haver uma maior aproximação entre o ser-se músico e o ser-se 

professor? 

Sim, sim. 
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E achas que isso está muito separado nas escolas portuguesas pelo conhecimento 

que tu tens? 

Está, está porque a escola não está, não propicia esse espaço do professor que é 

músico mesmo dentro da sua escola. 

Alguma vez tocaste na tua escola? 

Como professor não, como professor com os alunos já várias vezes  

Mas como músico? 

Como músico nunca tive essa oportunidade  

Mas porque nunca não há um ambiente que propicie.. 

Não há um ambiente que propicie.. 

Essa coisa da música ou cultura na escola... 

Não...  

Apesar da retórica que existe em relação a importância da cultura e etc. é muito 

mais... 

Pois eu já tentei uma vez até formar um grupo coral com os meus colegas e tal mas 

aquilo não  

Queria tentar perceber um pouco melhor essa diferença entre professor de música 

professor de educação musical etc. e se era importante ou não que na tua 

perspectiva para ser-se músico para se poder exercer a profissão. E a formação de 

professores como é que ... a tua formação é uma formação conservatório... 

É uma formação conservatório e depois fiz um estágio pedagógico. 

E portanto isso esses cursos antigos.... 

Sim mas é que isso tinha outras componentes é que ao longo do percurso eu toquei 

com trios, quartetos audições toquei num grupo de música popular...  

Enquanto estavas em formação? 

Enquanto estava em formação era obrigatório, quer dizer não havia hipótese de estar 

a estudar o instrumento... 

Já depois de seres professor é isso que estas a querer dizer 



14 
 

Não, não depois de ser professor foi o grupo de música popular mas antes enquanto 

estudante aquilo tinha de se fazer duos, trios, quartetos fazia parte da aprendizagem 

não é, e isso da uma experiência que tu não se arranja em mais lado nenhum ... 

Depois acaba por ficar limitado a quando se entra ali para a escola e tem de se 

cumprir o horário. 

Pois é um bocado diferente  

E também foste orientador não sei se ainda és se não, durante vários anos, 

orientador de estágios de novos professores como é que tu vês esse trabalho que é 

feito nas escolas neste caso nas escola superior de educação não é, os estudantes 

que apareciam, enfim já com uma formação... 

Alguns tinham uma formação sólida a nível de conservatório e de escolas de música, 

outros não. Tenho ideia que era assim uma formação mais leve não sei muito bem 

nunca aprofundamos qual era a formação anterior mas o leque de alunos que 

encontrei em geral tinha formação de conservatório. 

Portanto isso é algo que sobressaía mais até que a formação que eles tinham na ESE 

é isso que me tas a querer dizer 

Quer dizer é uma mais valia que à partida... 

Viam uma música e cantavam e tocavam  improvisavam... 

Exactamente que essa possibilidade de estar a vontade com música.  

Vejo aí alguma crítica em relação a formação de professores de música nas ESE´s ou 

eu estou a ver mal. 

É assim se as escolas têm estes termos de entrada se os alunos entraram depois tem 

que sair.  

Pois mas isso depois tem consequências em termos de trabalhos nas escolas não é? 

Pois, sei lá acho que não sei muito bem  

Não mas eu não estou a perguntar-te como é que aquilo funciona lá o que te estou a 

dizer é perguntar-te como é que tu vês isso sobe ponto de vista do concreto das 

pessoas que tem saído, do trabalho que têm desenvolvido... 

Acho que tive sorte porque os alunos que me passaram tinham todos formação ou 

estavam mesmo em simultâneo, encontrei alunos que em simultâneo com as escolas 

superiores de educação estavam a fazer formação nos conservatórios... 
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Que é uma coisa um bocado esquisita, estar no ensino superior de música e 

simultaneamente estar a fazer o ensino secundário de música. 

Pois! Agora que estamos a falar nisso é assim, não, a questão esquisita é eles entrarem 

no ensino superior com digamos uma bagagem pequena do ponto de vista musical. 

Isso aí é que será o problema e acho que eram os próprios que tinham essa percepção 

e como é possível não sei em regime supletivo frequentar o ensino da música eles 

aproveitavam e acho que faziam muito bem. 

Pois imagino também que sim. A formação de professor a formação de professores e 

uma outra dimensão dentro desta coisa tem a ver com a carreira e com a tua carreira 

em concreto tem havido alguns incentivos no desenvolvimento da tua carreira no 

âmbito artístico, no âmbito pedagógico ou isso está muito dependente da tua 

vontade de fazer coisas. 

Está dependente da minha vontade de fazer coisas  

Portanto, vocês são professores digamos iguais aos outros professores neste 

momento. Nesse sentido... 

Não somos iguais no sentido em que há sempre uns que são mais iguais que outros. A 

minha formação tinha equivalência ao bacharelato, depois completei a formação com 

o complemento de formação conclui isso...  

E portanto ficaste licenciado. 

E fiquei ao nível dos licenciados mas foi, digamos, uma alteração de percurso porque 

entretanto já ia fazendo outras coisas e trabalhava com várias áreas. Eu neste 

momento não sou só professor de música também sou professor de TIC. 

Mas que no âmbito da música ou fora do âmbito da música 

Fora do âmbito da música tenho essa possibilidade de ensinar tecnologias mas sempre 

que eu posso puxo para o lado da música. 

Também faz isso com os miúdos do 9º ano 

Porque há um módulo que é Música e Tecnologias e sempre que é possível  

Portanto esse lado fica muito dependente digamos da tua vontade sobe o ponto de 

vista de formação continua tem aparecido muita coisa pouca coisa no âmbito das 

artes... 

Muita pouca coisa. Pouquíssima coisa não há quase nada. Tenho de estar a pesquisar 

aqui ali um seminário aqui um encontro ali um curso aqui porque há muita pouca coisa  

Tens alguma razão que explique a existência de tanta pouca coisa. 
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É importante mas vamos lá ver, há algumas coisas mas também é preciso que me 

interessem. 

Sim claro mas mais ligadas ás questões artísticas e das artes na escola. 

O número de professores é menor o público é menor passa um bocadinho 

despercebido do inglês, da matemática e das grandes disciplinas não é, como agora se 

diz por aí, e então começa a passar um bocadinho ao lado não é e portanto a formação 

para estas disciplinas é menor.  

Isso tem algumas consequências para a prática em concreto na actividade de 

docente. 

Tem dois problemas. Um é que é preciso neste momento fazer formação específica 

para a disciplina e é uma chatice porque tem de se andar ai a procurar e até pagar e 

não vejo como é que isto se resolve...  

Os Centros de Formação tem ligado... 

Pois não tem proposto formação para esta área. 

Pois é estranho porque enfim há sempre tantas coisa que aparecem falaste agora nas 

tecnologias 

E não é por falta de pedidos porque a gente encaminha os pedidos de formação só que 

imagino que o público são grupos muito mais pequenos e público é menor  

E portanto não entra dentro dessa... 

Não há assim propostas para a formação  

Olha ao longo desta nossa conversa tenho notado que tens sido um pouco crítico em 

relação a várias coisas entre as quais as questões, digamos, mais de natureza das 

politica públicas para este subsector como é que tu avalias as políticas públicas no 

que diz respeito a música na escola. Há um conjunto de coisas que já foste dizendo 

do ponto de vista de alguns instrumentos mas como é que achas que o ou pensas 

que o Estado e administração se têm portado bem no que diz respeito a introdução e 

a inserção das artes no currículo  

Vamos lá ver se eu consigo dar a ideia do que realmente... Uma coisa é o plano das 

intenções. É muita intenção de fazer isto fazer aquilo. Vamos ver o exemplo do que se 

está a passar agora no primeiro ciclo uma coisa é a intenção que é muito importante 

fazer essa formação vamos ver às escolas, vamos ver como é que isso está a ser feito 

que condições é que as pessoas tem para fazer isso. 

Estás a falar das AEC´s 
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Acho que é isso  

Actividades de enriquecimento curricular 

São feitas em condições não direi deploráveis mas quase. Fazer isso e estar quieto em 

alguns casos é melhor não estragar do que... os espaços não têm condições os 

materiais de que eu oiço falar não tem grandes condições, que coisa é esta que 

formação é esta. Depois nos outros níveis de ensino é por muitas batalhas eu tenho 

educação musical na minha escola porque eu batalho com os meus colegas para que 

isto, esta oferta a escola podia perfeitamente passá-la para outra coisa não é a oferta 

da administração é a batalha das pessoas que acreditam um bocadinho no interior da 

escola de que as artes valem a pena senão não acho que isto não ia muito...  

Mas mesmo agora que se fala tanto da artes e que há desenvolvimentos tão grandes 

sob o ponto de vista dos festivais de música, em que se fala tanto da criatividade e 

da inovação, nem agora isso... 

Acho que alguns anos atrás quando o Gulbenkian oferecia aqueles concertos que 

podiam passar pelas cidades eu já nem isso vejo. Isso foi um momento que podiam 

passar pelas escolas e que esses intercâmbios e é essa a vantagem de talvez alguns 

intercâmbio de algumas escolas de ensino artístico para trazer alguma coisa com 

qualidade a estes espaços. 

E isso na tua opinião isso influencia o modo como as crianças e o jovens se podem 

relacionar com a música é isso 

Absolutamente. Se tiver um músico podendo tocar com qualidade porque eles 

também têm a experiências muito redutoras e muito...  

Influenciadas pela televisão pela rádio, por essa massificação... 

Pois! E ver uma pessoa ali ao vivo, a tocar a explicar que instrumento é que tem ali 

como é que ele se toca, as dificuldades que é preciso enfrentar para tocar um 

instrumento é diferente do que... 

E aqui mesmo na cidade não há uma actividade concertista regular em que as 

crianças e jovens possam assistir ou vai havendo ou é uma coisa ainda um pouco 

descosida..... 

Não a horas que a escola possa participar é sempre um bocado mais para o fim do dia 

não é. Só quando organizado...  

Não, estou a falar da vida musical da cidade em termos genéricos 

Há várias coisas mas quer dizer não vou pegar num grupo de alunos as nove da noite 

ou as nove e meia da noite e vou com eles para um concerto porque não é prático 
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não... eventualmente com uma turma de nono ano ainda vá que não vá isso pelos 

menos já tentei fazer uma vez mas depois não resultou porque depois os pais tinham 

de ir buscar e acompanhar e... 

Até aí também os outros programas sob o ponto de vista da própria organização 

burocrática. 

É essa organização burocrática e de responsabilidade que é pegar num grupo de 

alunos e ir com eles por ai adiante   

Mas essa vida musical que tu enfim uma vida musical mais activa e com isso também 

pode de alguma maneira ajudar este trabalho de leitura das escolas... 

Acho que ajuda absolutamente e se calhar o caminho é mais esse que outro. Ligar o 

músico realmente para o espaço da escola na medida do possível porque convidá-los 

para estarem cá. 

E residências artísticas também, ou não? 

Eventualmente uma pequena oficina. Eu durante o ano inteiro estive com um grupo de 

alunos a ensinar guitarra se tivesse conseguido um guitarrista para ir lá tocar no fim do 

ano já era outra coisa. Eles percebem logo, tive quase vinte alunos que uns foram 

estudar mas outros foram ficando pelo caminho porque... 

É difícil ir levar músicos a escola não há muitos incentivos depende das amizades? 

Das amizades dos conhecimentos etc.  

Não há uma politica articulada entre educação e a cultura que permitisse que... 

Que eu saiba não. 

Que pudessem andar pelas escolas... 

A Gulbenkian antigamente deslocava os seus concertos a outros sítios e era 

interessante que a Secretaria de Estado da Cultura ou o Ministério da Cultura fosse um 

patrocinador porque os músicos também têm que ganhar a vida não é a gente não 

pode estar a pedir ao músicos que venham as escola trabalhar ora vem um vem outro 

mas também tem de comer tem que ganhar a vida e tem que estudar é o trabalho 

deles  

És favorável à ideia de uma meia articulação entre a questão da educação e da 

cultura. 

Da educação e da cultura absolutamente. Até porque eu acho que se perde muito ...A 

minha experiência é mais com o Centro de Recursos quanto temos a visita de um 
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escritor ou de um poeta dum pintor que os Centro de Recursos conseguem levar mais 

às escolas... 

Agora no âmbito do Plano Nacional de Leitura. 

No âmbito do Plano Nacional de Leitura. Então porque é que não há Plano Nacional da 

Música e da Cultura, de modo a que essas pessoas estejam protegidas digamos 

financeiramente para não andarem a perder tempo  

Mas também criar outras dinâmicas 

E essa experiência de estar com um escritor eles ficam encantados imagino que com 

um músico seria a mesma coisa 

Ou maior ou mais porque infelizmente eles ouvem mais música do que o que lêem? 

Pois  

As últimas duas perguntas que eu te quero fazer. Uma tem a ver com isto; se eu te 

pedisse para, tendo em conta a tua experiência, quer no ensino dito regular, quer no 

ensino especializado; se eu te pedisse balizar grandes momentos digamos das 

políticas no âmbito da música na escola sob o ponto de vista do Ministério, sob o 

ponto de vista daquilo que vocês fizeram na escola que grandes momentos é que tu 

salientavas. Isto é, falaste há bocadinho que houve uma mudança por exemplo do 

programa do 3º ciclo, imagino que isso tenha sido uma mudança... 

Foi vantajoso. 

Sim, exacto. Que tipo mudanças, é que tu, pela positiva e pela negativa é que tu ao 

longo da tua carreira salientas? Comecemos pelas positivas, que coisas é que tu 

salientas no âmbito da tua carreira enquanto professor, no ensino regular, coisas 

positivas que tenham acontecido ou há muito poucas. 

Muito poucas, eu lembro-me é que por volta de 82 uma polémica desgraçada, eu o 

que me consigo lembrar rapidamente é pela negativa, que foi a desvalorização 

completa dos músicos que foi uma coisa, que tenho a ideia que foi por volta  

Foi 1981. 

Eu estava num curso de formação e tomamos conhecimento lá todos nós a pagar a 

nossa formação a fazer a nossa formação, e tomamos conhecimento que, baixar de 

letra e de escalão. 

Isso foi em 1981, nem chegou a ser despacho porque aquilo nem foi publicado... 

Foi uma grande celeuma. Não é? 
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Os cursos não eram cursos superiores e portanto baixaram de letra porque 

Sim foi isso. Mas, estávamos ali todos, foi muito barulho que se fez ali na altura 

E dentro desse lado menos positivo assim têm salientado, para ver se eu consigo 

chegar a um momento mais positivo, não é? 

Acho que a música é sempre feito de grandes dificuldades. Todo este percurso ao 

longo destes anos todos... 

Que enfim já são bastantes, desde 1980 não é? 

Não tenho a ideia se me posso entusiasmar assim com... 

Há bocadinho ficaste entusiasmado com o projecto, com aquele projecto que falaste 

Ah! mas isso internamente; mas isso é quando a tutela não interfere  

Mas ela não tem interferido muito, pois não? 

Estão nos sempre a lembrar as regras, parece que o problema; regras a mais e...  

Ainda há muita burocracia, é isso. Tem havido sempre... 

Há sempre por traz de todas as coisas uma carga burocrática muito grande. Eu não 

tenho assim grandes... 

Nem estas conferências que tem havido isso não tem alterado nada, em Outubro do 

ano passado.. 

Eu não estive nesta mas estive na outra anterior e naquela discussão toda, e acho que 

há um problema, é que discute-se muito mas depois não se consegue decidir e avançar 

com coisas concretas. 

E tu encontras algumas razões, para que não se tenha conseguido decidir? 

Sei lá, isto também vai mudando, a tutela vai mudando quando estás quase numa 

conclusão de uma coisa muda; começa tudo de novo. O problema é que ninguém pega 

no que já está, no que já está, digo eu não sei, mas essa é a sensação que eu tenho que 

já foi estudado e que já foi investigado e sobre isto vamos trabalhar, não, começa tudo 

novamente, e de novamente a novamente começo a começo estamos sempre no 

mesmo sitio, com uma pequena alteração ou outra mas as grande decisões que se 

relacionam com o ensino genérico não... 

E no interior da escola, quais são assim os aspectos positivos? Um já falaste, que foi 

esse projecto... 
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Conseguirmos no grupo e a sorte muitas vezes ajuda ter um grupo em que se entenda 

bem e aqui nesta escola onde eu estou acho que isso conseguimos pronto com 

algumas divergências do ponto de vista de uma coisa ou outra mas a ideia em geral é 

que a coisa resulta melhor se estamos a fazer música. Menos teoria e mais música 

prática e acho que estamos a ter resultados razoáveis quer nos espectáculos que 

apresentamos, os teatros que conseguimos fazer, enfim nas participações que temos... 

E que tipo de maiores constrangimentos é que vocês têm... 

Falta de instrumentos, falta de dinheiro, e depois aquelas questões burocráticas em 

que as autorizações que é preciso pedir, sempre autorização para isto, pronto mas isto 

agora já está formatado nesse sentido. 

E acabaram aqueles projectos que apoiavam o desenvolvimento e a aquisição de 

materiais, falaste naquele projecto que fizeram, no Instituto de Inovação 

Educacional. 

Nós agora estamos a canalizar um bocadinho as coisas mais para as empresas. Fizemos 

agora uma coisa para uma empresa, para a escola, mas a música como entrava no 

projecto também pediu a sua participação o feedback é instrumentos nas salas de 

aula. 

Mas essa ligação com as empresas é por causa de? 

É concretamente a empresa das águas de Sado queria fazer uma comemoração para 

comemorarem os 100 anos ou os 50 anos, não tenho ideia de qual é o ano, mas acho 

que é os 50 anos de empresa e propôs trabalhar connosco, ah! e porque a câmara 

criou uma figura ai que são os padrinhos das escolas e este ano tivemos sorte porque 

este padrinho tem dinheiro. Portanto é uma empresa com dinheiro  

É para quê? É para ajudarem as escolas a fazer algumas coisas ou 

Em princípio é para ajudarem as escolas, mas também pedem cartazes e coisas a dizer 

bem da empresa, não é; é um aparte mas também querem coisas pequenas coisas... 

 

 

 

 

Mas não é um bocadinho estranho, enfim um público a estar a pedir colaborações às 

empresas. 
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Mas neste momento o caminho está por aí; as escolas não têm dinheiro as escolas não 

têm receitas ou as receitas que tem são muito curtas e portanto tem que se virar, 

colabora aí com alguém e ver se esse alguém... 

Mas isso quer dizer que o estado não tem investido nas escolas, ou tem diminuído 

esse investimento 

Eu acho que o investimento diminuído. 

Apesar de toda a retórica da importância da educação. 

Basta que os orçamentos das escolas, por exemplo de um ano para outro tem que ser 

menos 10% em termos de gastos com isto ou com aquilo ou com aqueloutro, “olhe 

corte aí 10%”. Houve uns momentos em que foi retido parte do orçamento e se a 

escola estava a contar que ia comprar um DVD ou um gravador ou alguma coisa, 

acabou por não comprar porque... 

Mas nestas áreas é difícil, fazer um bom trabalho sem investimento não é? 

Sem investimento... 

Olha e para terminar, quais são os principais desafios que tu vês da música na escola 

tendo em conta também essa experiência. 

A primeira coisa, que foi uma coisa que acho que me lembrei no inicio que é: 5º e 6º 

ano não são os mesmos miúdos de à 10 anos e à 15 anos e portanto o tipo de 

temáticas que é proposta para a Educação Musical tem que se adaptar ou tem que 

estar up to date com um, um bocado com os gostos e com as vivências deste miúdos, 

não tem que levar as vivências deles para a escola e para dentro da sala sob pena de 

estarmos em dois mundos diferentes. 

Mas porque é que vocês cumprem o programa. Se esse é um desafio mas o 

Ministério não vigia o cumprimento do programa, porque é que vocês cumprem o 

programa 

Mas eu posso cumprir em termos de conteúdos que me são propostos e esta é a arte 

de um músico, cumprir os conteúdos mas com outras músicas, e esse é o desafio mas 

interessante. De trabalhar um conjunto, porque as competências que as vão ter, que é 

tocar ou cantar ou conseguem fazê-lo com Hip Hop ou com Rap ou com... 

Estou a perceber. Esse é um desafio que outros desafios é que... 

Era o equilíbrio dos tempos semanais. Neste momento estou muito desiludido com 

esta distribuição dos tempos lectivos e tenho dúvidas na questão da distribuição das 

formações cívicas, e área de projecto, e o estudo acompanhado porque na volta eles 

estão a ser canalizados para outras coisas. O estudo acompanhado tem que ser mais 
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para a matemática e mais para o português, e tem que ser distribuído a professores, 

quer dizer aquilo tem uma formatação de tal modo, eu sei porque faço os horários da 

escola e sei do que estou a falar. Aquilo é distribuído tudo à partida... Eu não sei se 

matemática, estudo acompanhado da matemática eu neste momento se fosse aluno 

tenho dúvida se não fugia da escola. Pensando emocionalmente. Tanta carga, tanta 

carga, tanta carga mas onde é que ficou o espaço para viver um bocadinho e para 

trocar ideias e para ... [e E a música, as artes podem ser esse espaço de descompressão 

de...  

E de aprendizagem também, mas também esse lado, que a música tem varias 

componentes, não é isso que estás a dizer 

Sim  

E enquanto professor quais são os teus desafios tendo em contas estas mudanças 

todas enfim recentes 

O grande desafio é não desanimar, o que é muito difícil.  

Isso significa? 

Porque estou envolvido com muitas coisas na escola, fazer horários, dar aulas de 

música, dar aulas de tecnologia, participar nos órgãos de gestão cuidar do sistema 

informático da escola. Portanto isto absorve muito tempo para a escola, mas enquanto 

isto era feito com gosto e com vontade custava mesmos agora já custa um bocado 

mais.  

E esse desânimo todo tem a ver com as políticas... 

Com estas politicas recentes que não... esta desvalorização do professor. O professor é 

muito desrespeitado por toda a gente, em todo o lado, por todos os sectores. 

Professor qualquer Raicar é professor, a gente vê nos anúncios  

Qualquer quê? 

Qualquer Raicar, qualquer professor Caramba. 

Há, sim exacto 

O professor está em desvalorização da profissão, os pais acabam por não respeitar 

muito que se ninguém respeita, porque é que eles enquanto pais vão respeitar e é um 

desafio muito grande resistir a esta onda de desânimo. 

E nem as artes vêm compensar um pouco isso? Nem o trabalho com as crianças e os 

jovens vem compensar... 
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Isso compensa. Claro! Esquecemo-nos dessa coisa toda se consegue ter uma turma 

interessante e fazer um bom trabalho com uma turma então esquece um bocado essa 

coisa toda, que pelo menos durante uma horas isso está... 

Esse lado ai pelo menos manténs algum optimismo 

Sim, pronto e é um elan par aguentar as outras coisas degradadas, mas os alunos estão 

um bocadinho diferentes, porque cada ano que passa tem a ver com uma questão, se 

é que posso expressa-la aqui que é - o que é a escola neste momento. A escola neste 

momento é uma coisa muito esquisita que tem horários muito certinhos, papéis muito 

certinhos mas que vida que pessoas é que está a preparar. Nós estamos ao meio de 

um remoinho, entre a sociedade, as dúvidas da escola ou desânimo da escola e alunos 

que não têm grandes incentivos, grandes desafios... 

A escola não está a ser desafiante para os estudantes, sob o ponto de vista... 

Nem para os estudantes nem para os professores, e como está cada vez esta menos. 

Mesmo que as grandes cabeças pensem que estão a fazer coisas muito interessantes 

eu acho que não estão, antes pelo contrário... 

Então como é que poderia sair disso? 

Mudar completamente estas politicas, começar por esse equilíbrio entre as várias 

disciplinas não é porque  

Ter mais horas que se aprende é isso, ter mais horas de matemática, se aprende mais 

matemática 

Não vai lá, mas se eu tiver... 

Um outro modo de trabalhar--- 

Se eu tiver mais uma hora de música que eu possa trabalhar com um professor de 

história com um professor de português com um professor de matemática, que 

também já trabalhei com alguns essas áreas de projecto que é uma coisa que tem que 

ser rapidamente estudada e... 

Essa maior articulação entre os saberes. 

Sim. Em termos de disciplinas elas existem mas em termos da organização do trabalho 

prático não é possível, quer dizer não há tempo, e os alunos também não estão muito 

preparados, vocacionados, interessados, disponíveis. 
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Pois, porque estão um pouco naquela, 90 minutos disto... 

Mais 90 daquilo, sempre fechados é o que eles se queixam mais, sempre fechados, não 

têm tempo, se calhar podemos concordar um bocado com eles. Neste momento eu 

não tenho tempo, uma coisa que eu fazia que passava muito tempo na escola, os 

alunos tinham alguns tempos que andavam por ali, que  iam ao clube, mas agora como 

está tudo muito formatadinho, aquele contacto que eu tinha com alunos eu não o 

tenho, não há tempo não há espaço, nem a escola tem espaço físico para isso. Aquilo 

está tudo tão arrumadinho que nem para isso há espaço e chegar mais perto das 

pessoas alunos têm nomes, tem números são uma turma. Pronto faço o nosso 

trabalho mas não, às vezes não consegue chegar tão perto das pessoas  

Então isso quer dizer, para terminar que quer as artes quer as aprendizagens e a 

ligação ao saber e ao conhecimento não se adapta muito a essa formatação a essa 

excessiva formatação que... 

Não, tem que ser tudo muito mais livre. Se a coisa da autonomia de que se fala desde a 

não sei quando anos se ouve a falar disto e que sai nos papeis, quando vem a dizer que 

a escola vai ter autonomia significa que ela vai ser mais apertada. Se algum dia alguém 

tiver a coragem de fazer um despacho a dizer que de facto as escolas vão ter 

possibilidades de se organizarem de uma forma diferente, para os seus públicos, e 

também com o seu material ou com o humanos que tem com os professores que têm, 

tem 9 professores de música na minha escola, eu posso fazer coisas que outra poderá 

não conseguir fazer e se tenho um auditório posso fazer coisas, se tenho instrumentos 

posso fazer coisas que outros podem, tem que haver essa possibilidade de sermos 

diferentes. 

E então, aí sim a avaliação do trabalho das escolas a avaliação dos professores é 

outro sentido que tem agora é isso 

Isto não é nenhuma avaliação no meu ponto de vista o que vem a caminho não é uma 

avaliação. Se eu tiver muitos papéis se é tudo muito certinho tudo muito bonito eu 

posso entrar naquele padrão formatando da avaliação muito certinha. E então e o que 

eu já fiz ao longo de toda a minha vida trabalhei sábados trabalhei domingos fiz 

concertos ao sábado e ao domingo, nem me lembrava disso, promovi nas Juntas de 

Freguesia levei alunos levei colegas, levei pais ao fim de semana isso não conta para 

nada  

A escola precisa de ter mais vida lá dentro sem ser... 

Mais vida para além da escola.  

Obrigado. 
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António Pinho Vargas 

Como é que é ser compositor, ser um músico criador nas circunstâncias históricas em 

que vivemos neste momento? 

Meu amigo, a resposta poderia ser muito longa a essa pergunta, mas eu vou tentar 

circunscrever à minha perspectiva mais restrita. Eu julgo que há uma diferença positiva 

em Portugal a partir dos anos 90, meados, início, fundamentalmente de dois pontos de 

vista. Foi nos anos 90 que uma série de instituições apareceram: o Centro Cultural de 

Belém, Culturgest, já em 2001 a Casa da Música, ligada ao Porto 2001, a Fundação 

Serralves em plena actividade, e portanto, essas novas instituições culturais vieram 

colocar-se ao lado da Gulbenkian que já existia anteriormente e que ocupava um lugar 

quase em absoluto, quer dizer, era praticamente a única instituição importante para 

além do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura mas com peso 

incomparavelmente menor. Portanto, o aparecimento dessas instituições produziu 

uma nova possibilidade de encomendas e dadas as características do serviço de música 

e a sua orientação particular, isto traduziu-se num alargamento quase imediato das 

possibilidades estéticas que a Gulbenkian tendia ou foi tendendo progressivamente a 

delimitar numa determinada orientação pós serial, digamos assim. Este é o primeiro 

aspecto, portanto, a partir desse momento as condições de trabalho dos compositores 

alargaram-se e em simultâneo apareceu uma geração, durante os anos 90 mas 

especialmente a partir de 95/98 para cá já com extrema diversidade e perspectivas 

estéticas e portanto, digamos que aí houve um ajuste institucional com a diversidade 

característica da pós modernidade em que vivemos. Este é um aspecto positivo, o 

outro aspecto é ainda negativo que tem a ver com o seguinte: apesar de este novo 

quadro institucional ter favorecido o aparecimento de novas peças, a fase seguinte 

continua a falhar. Ou seja, tudo o que se prende com a edição de partituras, que é uma 

actividade comercial que tem sido e foi ao longo de todo o século XX votada ao 

fracasso sucessivo, as empresas foram abrindo e fechando, depois abriram novas e 

tornaram a fechar e assim sucessivamente. Quanto às gravações das peças, no 

segundo aspecto, digamos de subsistência histórica, quer dizer, de que forma é que as 

peças que entretanto foram feitas subsistem e há duas maneiras desses modos de 

sobrevivência histórica como se sabe actualmente que é: a partitura, a edição da 

partitura e a gravação e a publicação dos discos. E aí, a partir do final dos anos 80 

existiu, ou talvez mesmo de 70 terá começado por aí, a chamada inicialmente 

Discoteca Básica Nacional, depois passou a Portugal Som, mas aquilo durante muitos 

anos teve e ainda tem uma orientação fundamentalmente virada para a música da 

primeira metade do século XX. Portanto, eles tentam gravar e publicar música que não 

estava gravada e publicada mas que não é de hoje. No entanto, iniciativas dispersas e 

o aparecimento da editora Numérica, que digamos que oscila entre a continuação da 

publicação da música da 1ª metade do século XX com alguma atenção a música mais 

recente. De qualquer modo os discos não são muitos e por isso este é um segundo 
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aspecto de crise, e além disso quando existem são pouco distribuídos e por isso muitas 

vezes difíceis de encontrar. 

E a questão da difusão como é que ela entra? Sem ser a edição do disco e da 

partitura, é a questão da difusão, da apresentação pública que é um outro elemento 

também importante neste contexto. 

Eu acho que não entra, a não ser como falhanço. Quer dizer, estamos em 2008, há 

pouco tempo o ex - Secretário de Estado da Cultura, Manuel Viera de Carvalho, lançou 

uma nova colecção de partituras, portanto, fazendo uma análise corresponde ao que 

eu disse, não havia políticas sustentadas desse ponto de vista. Tendo como exemplo o 

que aconteceu no passado, nada me garante que esta iniciativa prossiga muito tempo 

de uma forma sustentada. Se prosseguir será um bom passo no sentido de ir 

colmatando as falhas. Portanto, tu perguntas-me pela difusão e eu digo-te que a 

difusão não pode ser boa quando o Joly Braga Santos que morreu nos anos 80 e 

escreveu seis sinfonias e nenhuma delas está publicada. Ou seja, se eu por hipótese de 

ouvir a gravação de uma das sinfonias e a quiser estudar em profundidade, não tenho 

acesso à partitura. Este exemplo poderia ser multiplicado por vários e há algumas 

tentativas parcelares de corrigir isto em relação a alguns compositores. Há também 

uma ideia do novo Centro de Documentação da Música Portuguesa que está associado 

apo Miso Ensemble e ao Miguel Azeguime que tem uma filosofia diferente, defende 

que actualmente a edição em papel está condenada ao desaparecimento e então 

interessa pô-los na Internet em PDF’s e não sei quê. Eu tenho lá algumas peças minhas, 

tenho algumas outras editadas e à venda mas editadas e à venda nas cinco ou seis 

livrarias de música que existem em Portugal. Eu não estou a dizer por… o que é 

deveras extraordinário, eu posso me ter enganado por um número, em vez de seis 

poderão ser sete mas não me estou a enganar na globalidade. O panorama é muito 

mau desse ponto de vista. 

Portanto, a pergunta que eu tinha era: como era ser compositor neste século? E tu  

falas-te-me do contexto… 

Agora vou falar se calhar da minha posição pessoal, como é que eu vivo isso... 

Como é que tu enquanto compositor/criador vives isso e de que modo isso influencia 

ou não o desenvolvimento da tua obra? 

Eu escrevi um texto importante sobre essa matéria, que não sei se tu tens disponível 

na tua documentação mas eu acho que ele está aqui e eu posso lê-lo porque ele traduz 

de uma forma muito clara aquilo que pode ser uma resposta à tua pergunta. Isto foi 

escrito em 2005, salvo erro, ou 2004 quando estreou a minha peça, no texto a 

propósito da minha peça Reentering, isto está no meu site. Portanto, isto começa por 

uma frase em epígrafe, do filósofo Peter Sloterdeick “não há apenas aprendizagem 

positivas, ao lado há também o verdadeiro curso de decepções” e portanto, é desse 
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curso de decepções que eu falo. E eu a seguir disse: “sobre a melancolia física do 

artista”, disse física para distinguir da psicológica porque a psicológica é cá comigo 

digamos assim, a física é qualquer coisa de material, de situação que determina e 

marca a experiência, neste caso, subjectiva do artista. Portanto, tu conheces o texto, 

não preciso de o ler.  

Podes ler aquilo que entenderes, não sei qual é a parte que tu… 

Sim, a parte que eu, quer dizer, eu acho que vou ler e depois quando quiser 

interrompo e comento: “ (…) intima e desoladamente vou estando cada vez mais 

convencido da inutilidade da arte e da música no quadro do espaço - tempo que vivo. 

Uma nova obra portuguesa, amputada quase sempre dos seus modos actuais de 

sobrevivência, a edição da partitura e a edição discográfica, destina-se à categoria de 

desperdício patrimonial virtual e acrescenta-se às anteriores como alimento para a 

persistência do secular discurso lamentoso. É tempo de considerar esta situação 

definitiva e irreformável.” De alguns pontos de vista eu considero que nas verdade, 

uma reforma desta situação, que invertesse os traços fundamentais que a caracteriza é 

muito improvável, portanto, eu em última análise estou de acordo com o que aqui 

está. E eu continuo então aqui “esta não é uma boa notícia, mas mais vale considerá-la 

verdadeira para melhor se poder interpretar a hipocrisia do discurso oficiais de sempre 

e a permanência das insuficiências do século XX” e aqui vem a parte, agora, mais 

pessoal e subjectiva, que é: “resta ao criador considerar a sua obra como uma carta 

escrita aos amigos, destinada a ser lida daqui por mil anos na melhor das hipóteses.” 

Ou seja, o criador faz o que faz mas sabe que a sua relevância social a curto prazo vai 

ser muito reduzida. 

E a relevância artística? 

A artística pode ter toda a relevância que cada um de nós quiser, é outra coisa. Mas eu 

continuo ainda: “no entanto quando componho”, e esta é a parte ainda mais 

subjectiva, “quando componho sinto-me como que deslocado para fora das 

determinações do real e concentrado na coisa em si, e assim posto em sossego na 

atitude desinteressada Kantiana”. Ou seja, quando eu estou a fazer uma peça, eu de 

facto estou a trabalhar nela, estou a resolver o problema que cada obra que se começa 

a fazer coloca. É sempre um problema que é necessário resolver. Há um dado inicial 

que ou aparece, ou resulta de uma encomenda, ou seja o que for, e seja, tanto pode 

ser uma ópera como uma peça para violoncelo solo, como uma peça para orquestra ou 

quarteto de cordas, é absolutamente igual, cada peça consiste num problema 

determinado e é preciso fazê-lo. Que é criado por ti, pelo compositor? 

Sim. Portanto, aí já é a minha maneira particular de compor, ou seja, de resolver o 

problema que é criar a obra. Eu digo aí que me concentro na coisa em si, mas eu 

concentro-me na coisa em si com a consciência que não posso evitar de tudo o que 
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disse antes. Ou seja, eu sei que estou a trabalhar para uma coisa e que o destino dessa 

coisa no mundo será, muito provavelmente, a realização de um primeiro concerto, ou 

de uma primeira récita, conforme o que for, essa realização implica uma semana para 

traz de ensaios ou duas, se for uma ópera, mas se for uma peça para orquestra já é só 

uma semana, e se for uma peça de música de câmara caberá aos músicos, se for um 

solista pode ter bastante trabalho e é com ele, digamos assim, é em todo o caso, e 

embora eu no quadro dos compositores portugueses não seja dos que pode ter 

maiores razões de queixa, mas na verdade aquilo que está institucionalizado como 

funcionamento é a realização da estreia e depois o abandono dessa peça ao seu 

destino. Como se as peças portuguesas, digamos assim, tivessem a responsabilidade 

de resolverem problemas que não lhes dizem directamente respeito, que tem a ver 

com a incapacidade total que Portugal, como um todo e as suas instituições culturais 

em particular, tem de efectuar uma negociação, fazer uma defesa daquela cultura a 

começar no próprio interior do país porque as instituições que encomendam as peças, 

por assim dizer, abandonam-nas logo a seguir à estreia. Não as repetem, não as 

defendem, não as tentam realizar novamente, é uma coisa muito má desse ponto de 

vista. E portanto, eu componho, resolvo os meus problemas e até posso chegar a 

alguns estados de exaltação durante o meu período criativo, e às vezes quando as 

coisas correm bem, mesmo nos concertos, apesar daquele estreito tempo que há para 

preparar as peças, também posso ter momentos de prazer e coisas assim. No entanto, 

não posso deixar de pensar aquilo que se vai seguir como sendo uma marca estrutural 

do país e do tempo que vivemos. 

Então é por isso que tu referes que ser-se compositor de música contemporânea é 

um acto de resistência, também é um acto de resistência. 

Sim, é um acto de resistência contra esta situação por um lado, e de uma outra forma 

pode chamar-se resistência contra o predomínio da cultura de massas anglo-

americana globalizada, que neste momento esmaga e se impõe no mundo todo, e 

portanto é uma circunstância de facto da defesa de uma produção artística minoritária 

contra uma produção industrial... 

Massificada... 

Massificada, e ela própria produzir, em termos de produção de massa, no sentido que 

há formatos que se repetem em milhares de produtos, isto é válido por exemplo para 

as séries de televisão ou para o cinema americano. E eu aí considero que se pode 

descrever isto como a indústria cultural, já não no sentido Adorneano mas ainda 

próximo dele e aplicado ao nosso tempo global. Portanto, é uma resistência contra 

isso. Mas é também uma resistência contra o predomínio, no campo estrito também 

ele reduzido, digamos, da esfera da actividade da música clássica que é altamente 

dominada por toda a música histórica, sendo o que preocupa, principalmente as 

instituições culturais que trabalham na música, ser ano após ano apresentar uma boa 
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temporada recheada de artistas internacionais e com a repetição pela enésima vez da 

integral das sinfonias de Beethoven, e depois das sinfonias de Mahler, desta vez por 

Ricardo Chailly, desta vez por Ricardo Mutti ou Bernard Aiting, e é nisto que as 

instituições culturais portuguesas gastam a maior parte do dinheiro. Pronto, é também 

uma resistência contra o predomínio da música histórica.... 

E contra o cânone musical. 

E contra o cânone musical, este cânone musical clássico-romântico, em última análise, 

que também tem um predomínio no campo respectivo, aí não no mundo inteiro mas 

no mundo ocidental inteiro, ou seja, no mundo onde a cultura ocidental penetra, 

enquanto que a cultura de massas vai mesmo além do chamado mundo ocidental... 

Mas uma outra coisa que tu também referes enquanto compositor, particularmente 

nos textos que escreveste para a tua ópera ‘Os Dias Levantados’, defendes o 

princípio da impureza e da liberdade do processo criativo. O que é que isto quer 

dizer? 

Isso aí já se prende com questões mais particulares que têm a ver com a própria 

evolução do debate estético e da linguagem musical e da maneira como essa 

circunstância foi vivida em Portugal. Portanto, eu devo dizer que eu tinha uma 

determinada ideia sobre o que era a música contemporânea antes de ir para a 

Holanda, portanto em 1987. Repara que eu já conhecia a música do Steve Reich para 

falar do pós - moderno americano, mas mesmo assim eu tinha uma certa ideia do que 

era aquele campo, o que era o seu ensino, etc. Quando fui para a Holanda pude 

verificar gradualmente e por vezes com esforço e um esforço por assim dizer de 

reconstrução de uma certa visão do mundo. Porque na verdade o mundo que me era 

apresentado e descrito em Portugal não correspondia ao mundo todo, era uma parte 

dele, completamente dominado do ponto de vista do ensino e também das práticas 

culturais como eu disse dominadas pela Gulbenkian, que fundamentalmente 

seleccionavam uma parte do mundo. Eu ao tomar contacto com a vida musical 

holandesa e com os meus professores holandeses, e as duas coisas têm praticamente 

o mesmo peso, e também com algumas viagens que fiz por ali, para Bruxelas algumas 

vezes, para Paris outras, para Alemanha também algumas, eu pude ver que o mundo lá 

fora, neste caso eu estou a dizer o mundo em vez do vento lá fora - do poeta, era 

muito mais diverso e muito mais rico do que aquilo que em Portugal parecia ser, e 

nesse sentido a minha inquietude anterior começou a poder estabelecer uma relação 

com o que se passava no resto do mundo. Portanto, quando eu regresso a Portugal eu 

enceto, por assim dizer, um processo de crítica ao regime do ensino da composição 

dominante, eu começo a dar aulas logo em 91. Por um lado isso e por outro lado 

começo numa descoberta, num processo de descoberta de mim próprio e aí de facto 

as relações que eu estabeleci do ponto de vista estético dirigiram-se nessas direcções, 

a impureza e a liberdade do acto criativo são proclamações de uma série de 



31 
 

compositores que apareceram eles próprios alguns no final dos anos 70 outros mais 

tarde, que são normalmente denominados por pós-modernos de diversas maneiras, o 

alemão Wolgham Rhim, o Kurtág e a Sofia Gubaidulina, etc., o Ligeti da terceira fase, 

portanto todos esses compositores que romperam, cada um à sua maneira, com a 

ideologia dominante da música pós-serial e dos seus princípios quer de análise quer de 

composição, é isso que justifica essa frase. 

E de que modos é que essas ideias se transformam em música ou se transformam no 

processo criativo na construção da tua voz, digamos assim, no teu olhar sobre o 

mundo que se reflecte na música por um lado, e por outro lado das influências que 

enfim não são só musicais que tu tens, da influência das artes... 

Da existência, lato sensu... 

 

Da poesia, da política, etc. Como é que o músico incorpora essas tenções, essas 

liberdades na construção da sua voz? 

Eu penso que há uma ideia inicial que é necessário ter presente, que é: não há nenhum 

método infalível. E portanto, a crítica àqueles sistemas antigos era justamente ao facto 

de eles serem sistemas, ou seja, se verem a si próprios como métodos que permitiam a 

composição de uma música artisticamente válida. Eu não partilho isso mas, tenho que 

repetir para mim próprio que não há nenhum modelo infalível. Ou seja, cada peça é 

uma espécie de resposta momentânea... 

A essas inquietações... 

Ás inquietações, e cada peça corporiza um determinado momento da resposta, realiza 

em obra um determinado resultado que pode integrar de forma mais evidente ou 

menos evidente algumas das coisas que eu falo, mas que na verdade contém sempre a 

ideia da impureza num sentido que eu não respeito ou não estabeleço à partida um 

determinado percurso que depois me resta prosseguir até ao fim, inexoravelmente, 

não faço isso, e não faço isso através de actos de liberdade, que é no percurso da 

composição eu num dado momento digo ‘eu aqui paro e faço isto’. Portanto, eu 

comecei a criar alguns conceitos para meu próprio uso, sendo que um deles é objecto 

musical ou que, por exemplo, o último quarteto de cordas que eu fiz, de facto aquilo 

são objectos musicais mas, por assim dizer, eu aí trabalhei mais acima de qualquer 

outra coisa gestos. Gestos musicais, ou seja, é mais importante o gesto do que por 

exemplo as notas. 

Como é que tu traduzias o gesto musical? 

Um gesto é um gesto. Corresponde se eu faço isto com a mão, é um gesto que vai da 

esquerda para a direita a subir e portanto, na música os gestos musicais podem ter 
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maior ou menor predominância. Há música, há peças, por exemplo, peças de Bach, um 

prelúdio de Bach é um único gesto, pronto, aí podes perceber que há música que do 

ponto de vista, tem muitos acordes, tem muitas melodias que tu podes analisar de 

várias maneiras mas, do ponto de vista do gesto só tem um. Nesse sentido, trabalhar 

com gestos no plural é trabalhar com determinados objectos e a sua deslocalização ao 

longo do tempo e do espaço sonoro. 

E o objecto musical faz parte desse gesto ou … 

O objecto musical, digamos, é o ponto de partida das transformações possíveis. Ou 

seja, o objecto musical em si tem potencialidades mas não tem restrições de 

transformação, eu posso trabalhar com ele de acordo com aquilo que em determinado 

momento, e por isso é que eu falo que para cada peça construo uma pequena teoria, 

porque na verdade se há restrições são construídas por mim e não pré-existentes ao 

meu trabalho. 

E é daí também então que falas, como enfim, em Abril deste ano num programa que 

tiveste na TSF no Playlist, ao apresentares o quarteto dos Beatles, tu falas que é 

necessário reinventar os dados para podermos prosseguir como tu dizias. Portanto, é 

esse esforço obra a obra que tu referes?  

Claro.... 

E dessa conjugação, dessas várias conjugações, dessas várias impurezas do mundo e 

da vida e do pensar o mundo e a vida? 

É isso absolutamente. Quer dizer, aquela música que eu mostrei dos Beatles de facto 

contém em si uma espécie de ruptura interessante, quer dizer, aquilo continua a ser o 

que se pode chamar uma canção POP mas tem em si, dizem aqueles que escrevem 

sobre estas coisas, que por acção do produtor George Matin, o facto da música ter sido 

gravada com o Paul MacCartney e pelo John Lennon a cantar mas um quarteto de 

cordas a tocar, quer dizer, este é um embrulho, digamos assim, que nenhuma música 

POP actual daquelas que nós ouvimos nos táxis, nos aeroportos, nas casa de banho, 

nos cafés, nos restaurantes, eu sei lá onde, normalmente aquilo é absolutamente 

esmagador no sentido industrial do termo, porque é um formato que vai variando de 

música para música e até pode acontecer que algumas tenham algum interesse por 

uma ou outra razão, mas seria impensável hoje aquilo que os Beatles fizeram nos anos 

60, finais dos anos 60. Ou seja, a música POP que até tinha um potencial subversivo 

naquela altura dos mais diversos pontos de vista, ao se ter tornado também um 

grande negócio, o maior negócio do mundo digamos assim, julgo que a seguir ao 

petróleo a cultura é o maior negócio. Ora a música POP ocupa aí uma fatia substancial 

dessa actividade financeira, económica e financeira.  

Que provoca outro tipo de ditaduras... 
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Sem dúvida, do mercado, muitas coisas que decorrem daí e nesse sentido ao pôr 

aquela música dá, digamos, para estabelecer relações com o que se passa hoje, 

perceber o que é que se perdeu no caminho e de que forma é que se pode combater 

para voltar a ganhar o que se perdeu. 

E de que modo é que a tua, digamos, a tua componente de músico de jazz e o teu 

contacto também com diferentes músicos de jazz e não só de jazz, de diferentes 

geografias quer estéticas quer ideológicas, de que modo é que isso tem influenciado 

ou não a construção da tua singularidade? 

Há uma primeira fase, portanto, eu fui músico de jazz em grande actividade durante 

bastantes anos, nos anos 80 e nessa altura, eu estudava música contemporânea, 

tocava música clássica no conservatório, fiz o curso nessa altura e portanto tinha 

contactos entre os dois universos e percebia que havia uma elevada carga de 

irredutibilidade em cada um dos universos... 

Havia muitas fronteiras entre os universos... 

Exacto, ou seja, eu não parti de modo nenhum aquele discurso que alguns músicos jazz 

como o Mário Laginha, por exemplo, assumem publicamente que é ‘para mim só há 

uma música, ou só há duas músicas: a boa e a má’. Isto é uma frase corrente que na 

minha opinião, independentemente da parte em que é verdadeira, ou seja, que é 

preciso prestar atenção a todas as músicas do mundo porque de facto há qualidades 

em tudo, mas esta frase esquece um dado fundamental, é que as músicas têm 

diferentes razões de ser, diferentes inserções no todo social, e nessa medida não é 

absolutamente indiferente ser isto ou ser aquilo, fazer esta música ou aquela música e 

no caso do jazz, neste caso isto foi vivido, eu diria mesmo, fisicamente, porque eu 

tocava jazz com o meu grupo, depois quando ia tocar piano Bach ou Debussy outros 

critérios se colocavam e eu tinha que tocar de outra maneira, etc. Bom, em todo o 

caso e na altura, face à tal visão da música contemporânea fechada que eu tinha, eu 

julgo que o contacto não era possível, nem desejável sequer. Isto contrastava 

fortemente com o início da minha actividade musical no início dos anos 70 porque eu 

comecei por ser músico free jazz, na altura da contestação contra a guerra colonial e 

essas coisas, do próprio free jazz americano ainda em plena pujança e nessa altura 

havia muitos cruzamentos, mesmo na música contemporânea tu vais ver as peças de 

final dos anos 60 Luciano Berio por exemplo o Labirintus II, onde tocam Jean Pièrre 

Druet percussão o Jean François Jeremy Clark contrabaixo, sendo os dois músicos de 

jazz. Ou seja, aquele momento que é um momento de grande vontade de 

contaminação entre as músicas, acabou. E aí era uma espécie de experiência de 

contaminação que vinha dos dois lados, a vontade vinha dos dois lados, os da música 

contemporânea tinham curiosidade pela improvisação jazzística e vice-versa. Bom, 

como esse momento acabou, eu portanto chego a uma espécie de maturidade musical 

como músico de jazz numa outra direcção que já não era o free jazz do início, na qual 



34 
 

me descobri, digamos assim, como compositor de músicas. Eu não toco jazz, eu toco as 

minhas músicas de jazz, compus e gravei sete ou oito discos com isso. Portanto, eu sou 

autor, não sou apenas pianista de jazz que toca uma música do Milles Davis, um 

standard e tal, mas, dentro de uma determinada prática musical e o que eu digo é que 

essa prática musical que implica um estudo particular, uma maneira particular de 

aprender o passado, que é pela via da transmissão oral ouvir os discos, neste caso oral 

– tecnológica porque tu tens os discos para ouvir e não propriamente a velhota que 

canta ali na aldeia o canto que vai desaparecer, mas ok, não deixa de ser transmissão 

oral. Enquanto que, a música clássica se transmite pela via, naturalmente, da escrita, 

da partitura, etc. e de um ensino muito mais institucionalizado. Bom, é evidente que 

isto me deu uma abertura em relação a um outro tipo, eu sei que o mundo é diverso, 

ao contrário de alguns colegas meus que acham que o mundo é aquilo que se vê à 

frente dos olhos. Infelizmente tenho alguns casos desses, nomeadamente, um 

compositor muito mais novo que eu, que no ano de 1991 me disse que até àquele dia, 

em que no Público vinha a fotografia do Miles Davis na primeira página porque ele ia 

tocar no Coliseu do Porto, salvo erro, que até a esse dia nunca tinha ouvido falar do 

Milles Davis, nunca ter ouvido falar do Milles Davis é o mesmo que nunca ter ouvido 

falar de Beethoven, ou seja, é um grau de ignorância que não é admissível num músico 

seja ele qual for, ao menos o nome alguém ouviu falar. Ou seja, é preciso estar numa 

redoma, redoma que na verdade caracteriza uma boa parte da actividade dos músicos 

clássico-contemporâneos, é que vivem num mundo fechado com reduzidos contactos 

com o exterior. Portanto, quando eu começo a compor, começo a compor música 

escrita com a consciência plena de que não vou tentar compor jazz para ser tocado por 

outros, porque o jazz que eu componho é para ser tocado por mim, e como eu 

também pela minha audição de músicas para trás, nomeadamente, das músicas de 

Bernstein e de outros que tentaram cruzamentos de diversa ordem, na minha opinião 

esses cruzamentos não deram assim grandes resultados do ponto de vista estético. Ou 

seja, era um caminho que artisticamente não me interessava. Depois, com a sequência 

da minha actividade eu percebi, por exemplo, que há determinadas coisas de carácter 

rítmico que eu tentava fazer nas primeiras peças, que são coisas relativamente fáceis 

para músicos de jazz e praticamente impossíveis para orquestras sinfónicas, porque 

justamente como eu vinha achando, mas aí tive que cometer o erro prático, a 

aprendizagem... 

Ao compores o Geometral. 

Sim por exemplo, que é: uma orquestra teve uma determinada preparação e por isso 

chegar com, digamos, uma outra música, um outro universo, um outro tipo de 

problemas técnicos e dizer ‘toquem’ é um erro. Na verdade aquilo que eu chamo de 

inserção social começa-se a manifestar no próprio instrumento que vai tocar. Se o 

instrumento for uma orquestra sinfónica, para trás há longa tradição de uma 

determinada prática musical. Eu também não posso pegar numa sinfonia de 
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Beethoven e chegar a uma quarteto de jazz e dizer ‘toquem’ porque para trás também 

está uma outra tradição menos antiga, é um facto, tem só cento e poucos anos, mas 

na verdade é uma tradição musical diferente. Ou seja, o ponto onde eu, digamos 

assim, sobreponho as minhas duas práticas musicais que eu posso dizer que equivalem 

à possibilidade de eu falar muito bem inglês e falar muito bem chinês mas, não 

compete às pessoas que falam inglês inventarem um anglo chinês ou um chino inglês 

que está condenado ao fracasso justamente porque há inserções profundas noutras 

realidades. Portanto, eu percebo, eu tenho duas práticas musicais, elas têm pontos em 

comum mas têm em destaque muitas e importantes diferenças. Agora, nenhuma das 

coisas me impede, em nome de uma integridade subjectiva, eu prefiro assumir a 

heteronímia do Fernando Pessoa, eu tenho duas práticas musicais. Por acaso eu até 

nem tenho quatro heterónimos, só tenho dois. 

Mas elas cruzam-se em algum momento? Não se cruzam? 

Era o que eu estava a dizer, cruzam-se no momento em que eu penso o mundo e 

quando eu sei que, por exemplo, um determinado grupo de notas quer dizer isto, no 

geral pode-se fazer assim e na outra música com o mesmo grupo de notas quer dizer 

eventualmente outra coisa e pode-se fazer assim, e aí, digamos, quando penso 

musicalmente posso ter essa dupla perspectiva mas o que quero fazer num dado 

momento orienta-se para ali, começa digamos dessa abertura ao mundo e depois 

realiza-se num determinado objecto final. 

Isso significa que sob o ponto de vista de diferentes linguagens musicais essas 

fronteiras ainda são fronteiras muito fortes? Apesar de, enfim, todos esses 

desenvolvimentos ainda não há muito esses cruzamentos, os mundos continuam 

bastante fechados? 

Há zona de contaminação, há gente que os procura, que os trabalha com muito mais 

intensidade do que eu faço. É uma escolha. Agora, regressemos à sociedade. Tu abres 

o jornal, qualquer jornal em qualquer país do mundo e sabes que os críticos de jazz são 

uns e que os críticos de música clássica ou contemporânea são outros e os críticos de 

música POP são ainda outros. Ou seja, estas divisões continuam fazer parte 

fundamental do espectro dos estilos musicais, estão instituídas. Neste momento, os 

casamentos tentam-se, às vezes têm resultados relativamente interessantes mas, 

aquilo que domina digamos assim, não é isso, é pelo contrário a existência de 

diferentes sectores. Eu diria que é o problema da biblioteca, tu tens que arrumar os 

livros de alguma maneira, tens que pôr literatura, tens que pôr filosofia, podemos 

dizer que aquilo são tudo palavras, pois são, mas para te orientares no meio do 

espectro de tudo o que é escrito tens de organizar por sectores. Por exemplo, no 

campo da música POP ou Rock ou o que tu quiseres, aquilo já tem subdivisões que se 

aproximam do hilariante porque alguns termos Trash, Metro, Grunch, Tecno, Hip Pop 
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… eu já nem sei bem aquilo o que quer dizer e julgo que as pessoas da nossa geração já 

perdem um pouco a noção... 

Mas para terminar esta parte, ia recuperar uma coisa já antiga, enfim, de 92, um 

apequena entrevista que tu deste ao Diário de Notícias em que dizias, ao Jorge Sá 

Nogueira, em que dizias que ‘na carreira de um músico há sempre uma necessidade 

de mudança, de evolução e hoje, portanto em 92, tenho a necessidade de recuperar 

a liberdade criativa’. E a pergunta que eu te quero fazer é: porquê essa mudança, 

esse imperativo de mudança por um lado, e por outro lado se já recuperaste essa 

liberdade criativa? 

Sim. Quer dizer, eu comecei, isso é de 92 ?, em 93 eu fiz o meu quarteto de cordas 

‘Monodia – Quasi um Requiem’ que é a peça que marca mais claramente a 

recuperação de uma série de elementos musicais que eu não sabia antes exactamente 

como é que poderia reutilizar: a melodia, a expressividade, o aparecimento de 

determinadas, eu não diria propriamente acordes mas formações harmónicas num 

dado momento podem emergir, naquele caso não são acordes que aparecem mas 

coisas que se fazem num dado momento, aparece o acorde de Mi M e desaparece com 

a mesma velocidade. Portanto, desse ponto de vista a liberdade começou a ser 

conquistada nessa altura e esse é um processo interminável, é até hoje. É como dizia o 

Aristóteles ‘a felicidade é um projecto para toda a vida’, ou seja, é qualquer coisa que é 

necessário procurar quotidianamente, não se pode dizer ‘hoje cheguei à felicidade’ 

nem eu jamais poderei dizer ‘hoje cheguei à liberdade’, eu tento praticá-la no 

percurso... 

E essa necessidade de mudança, desse reolhar para as coisas, e isso? 

Isso é que traça a principal diferença entre mim e o Emanuel Nunes por exemplo, 

porque o Emanuel Nunes desde que começou a compor até hoje, nunca sentiu a 

necessidade de romper com as suas práticas e com os seus princípios derivados do 

Stockhausen fundamentalmente. Portanto, equivale ao homem que repete 

tecnicamente, fazendo sem dúvida obras novas, mas obras novas a partir dos mesmos 

pressupostos. Eu estou nos antípodas dessa posição. 

Portanto, aí o teu gesto é um gesto, digamos, mais criativo? Uma maior 

preocupação? 

Eu julgo que sim, mas quer dizer, há outros que julgam que não, julgam que a música 

que acabou ali, que portanto tudo o que tentam mudar daquilo para a frente que é um 

erro, quer dizer, aí há posições diferentes sobre o assunto. Eu de facto, eu tenho aqui 

este CD que saiu agora da Casa da Música com três peças  

Piano solo? 
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Não, este é outro com as três peças Six Forty e não sei quê. O disco anterior da Casa da 

Música é com duas peças do Emanuel Nunes. Eu ouvindo o meu disco e ouvindo o 

disco dele tenho a sensação que o meu disco saiu cem anos depois, mas será 

eventualmente um exagero da minha parte... 

Já lá iria a essa componente mas agora o que te quero perguntar é como é que tudo 

isto que temos estado a falar agora o António, o músico criador se integra no 

António, músico professor? De que modos é que essas preocupações que tens tido se 

manifestam ou estão presentes no trabalho que realizas tendo em conta dois 

aspectos fundamentais: a necessidade de apropriação, enfim, de códigos, 

convenções e técnicas em simultâneo com a necessidade de criar individualidade 

artística nos estudantes? 

Também aí foi necessário seguir um percurso, mas o que eu posso dizer é que o 

contacto com o jovem compositor é muito enriquecedor na medida em que é um 

campo de experimentação, de interacção pessoal, sobretudo porque a aula de 

composição é uma aula a dois fundamentalmente, e a minha posição como professor é 

absolutamente idêntica à minha posição como compositor, aliás, tal como os outros. 

Os compositores pós-seriais quando dão aulas ensinam o sistema pós-serial.... 

Os compositores professores como tu dizes não é? 

Os compositores pedagogos, porque baseiam o ensino na análise das suas peças e na 

transmissão daqueles procedimentos. 

Tu não fazes isso?! 

Eu não faço isso nunca, que é analisar as minhas peças e dizer aos alunos ‘olhem, 

façam assim, ou parecido é assim que se faz e tal’. Inclusivamente eu até posso porque 

tenho um conhecimento razoável de técnicas musicais de século XX, estudei muito isso 

na fase das interrogações, das dúvidas e a maneira de resolver as dúvidas era tentar 

conhecer, descobrir a razão de ser, como é que se faz esta música?, porque é que ela é 

assim?, como é que os compositores a defendem? E nesse sentido eu tenho, devo 

dizer, um grade conhecimento de música do século XX, por isso perante as 

necessidades específicas de cada aluno eu até posso ensinar alguns dos sistemas que 

não partilho. Agora, a filosofia que preside ao meu ensino orienta-se sempre da 

descoberta de si, do aluno, isso faço. Portanto, tenho como ‘frase lema’ do meu 

ensino, a resposta, a famosa, para mim, a famosa resposta de Wolfgang Ring quando 

eu lhe perguntei como é que ele ensinava, se ele era contra os sistemas de 

composição, e ele disse: “ eu procuro descobrir o sistema que o aluno tem dentro de 

si” e neste momento eu tenho uma antiga aluna minha a estudar com o Ring na 

Alemanha, que é a Rita Luzes Torres, e ela chegou lá e bloqueou brutalmente, como é 

evidente que ia acontecer e ele não lhe dá, não lhe passa receita nenhuma, digamos, a 

única receita que ele lhe dá é: ‘então se não consegues compor, improvisa qualquer 
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coisa, põe para aí umas notas’. Isto é muito interessante, porque a tentação, por 

exemplo, do professor Bochmann, ou do Emanuel Nunes ou mesmo do Jorge Peixinho 

aqui há uns anos atrás. Mas o Jorge era o mais criativo desse ponto de vista, eu assisti 

a um seminário dele em 81 e pude ver retrospectiva dele tem uma diferença. Mas, 

enfim, a tentação destes compositores seria imediatamente fornecer receitas e eu às 

vezes tentei com os alunos não colocá-los na posição de paralisia total a dizer ‘então 

improvisa qualquer coisa’, embora em certos casos isso tenho sido a atitude correcta 

na minha perspectiva, mas nalguns casos até poderia ajudá-los a tentar, a partir de um 

determinado sistema, vencer aquele vazio da página em branco. E depois a descoberta 

de si, digamos, é um percurso autónomo que cada um terá que percorrer por si 

próprio, porque nunca poderá ser o professor a percorrer o caminho que o aluno tem 

que percorrer. Ou seja, desse ponto de vista a filosofia que orienta a minha actividade 

de compositor é idêntica à filosofia que orienta o meu trabalho. 

Mas nessa construção da individualidade artística, digamos assim, não é importante 

o domínio das técnicas e das convenções e dessa memória, dessa história... 

Claro que sim, desde que devidamente enquadrada historicamente, desde que 

devidamente compreendida na sua inserção histórica. Um dos erros maiores do ensino 

antigo era ensinar-se contraponto como uma espécie de entidade abstracta separada 

da história, quando o contraponto que se ensinava nesses exercícios que nós fazíamos, 

em última análise era um contraponto Palestrina na formulação do Fux. Quer dizer, e 

isto nunca era entendido nem especificado e portanto, aqueles exercícios de 

contraponto eram por assim dizer transformados num universal abstracto sem 

nenhuma relação com a realidade. Eu tive sérias dúvidas sobre aquelas famosas 

proibições das quintas paralelas e não sei quê, porque aquilo não estava 

historicamente contextualizado. Eu acho que esse ensino, que continua a ser, enfim, 

que já deixou de ser mas que durante muitos anos foi o ensino dominante da música 

clássica é um ensino que contém em si pesos graves e provocam esterilidade e 

incompreensão profunda do percurso e da História da Música. 

Isso terá sido uma das razões porque tu em 2002 numa conferência na Universidade 

do Porto referias que havia uma geração de compositores que quase que, enfim, não 

produziu compositores? Seria essa uma das razões? 

Isso que eu digo é um facto. Se tu pegares no livro de Sérgio Azevedo e vires quem 

foram os compositores que nasceram entre 1940 e 1951, aquele período de dez anos, 

vais ver que apenas há um ou dois na lista. Ou seja, houve ali um momento, portanto, 

eu nasci em 1951 e sou dos primeiros, sou dos mais velhos da geração que veio a 

seguir. Isso aí foi, portanto, eu acho que é um facto indesmentível, não é a minha 

opinião. Quer dizer, é um facto e por isso não é apenas a minha opinião, melhor dito. 

Eu acho que aí houve um conjunto de factores que foi, portanto, essa transição que tu 

estás a estudar a partir de 71, portanto, a passagem do antigo modelo conservatorial 
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de fuga e sonata e não sei quê no curso superior, contraponto e harmonia e tal, 

portanto, este modelo de ensino para o actual modelo de ensino que é a Análise e 

Técnicas de Composição que está muito mais orientado do ponto de vista histórico, as 

pessoas já estudam determinada técnica a saber que ela corresponde a uma 

determinada época histórica e não apenas contraponto como se fosse o Deus universal 

abstracto. Eu acho que nesse período dessa transição houve um buraco circunstancial, 

não houve noutros países, houve em Portugal, é um facto. Não tenho mais 

comentários. 

E esta intervenção, com a criação de escolas superiores de música veio introduzir 

algumas alterações nesse plano da formação? Porque neste momento assiste-se, 

enfim, é um dos sintomas pelo menos interessantes da vida musical portuguesa, que 

é uma quantidade razoável, enfim, não muito grande mas bastante produtiva de 

jovens compositores, enfim jovens entre os vinte e os quarenta anos. O que é que fez 

para que isso tivesse dado esse salto, digamos assim? 

Eu tenho uma opinião sobre isso que é, tem duas vertentes, digamos, uma que é 

institucional, que é a formação em 1983, salvo erro, das escolas superiores de música 

iniciou um caminho de ultrapassagem da situação anterior, portanto, foi preciso 

esperar alguns anos para aquilo dar resultado. Depois na prática é preciso ver o que é 

que aconteceu, porque dizendo nós ‘as escolas superiores de música’, na verdade são 

só duas, e no Porto havia um professor chamado Cândido Lima e em Lisboa um 

professor chamado Bochmann que determinaram fortemente durante vinte anos o 

destino daquelas escolas. E o que eu posso dizer é que a actividade do Bochmann foi 

muito mais produtiva em termos de alunos que saíram, do que a actividade do 

Cândido Lima no Porto. Recentemente a situação mudou nas duas escolas, na minha 

perspectiva para melhor. Há um outro momento que eu considero importante e que 

algumas pessoas também consideram, que é a minha própria entrada em 91 na Escola 

Superior de Música de Lisboa, onde ao lado do Bochmann digamos assim,  

Vieste introduzir novas inquietações... 

Exactamente, e por isso enquanto que os alunos do Bochmann até 1990 transitaram 

de curso, os melhores digamos assim, aqueles que atingiram uma certa capacidade 

criativa, quase sem excepção transitaram todos para a categoria de discípulos do 

Emanuel Nunes. A partir de 1990 e poucos, isso deixou de ser verdade e eu passo a 

citar o João Madureira não e discípulo do Emanuel Nunes e foi aluno do Bochmann e 

meu, e agora eu vou dizer uma lista daqueles que foram alunos também meus, 

normalmente todos também do Bochmann, mas claramente marcados pela minha 

desconstrução do anterior regime, digamos assim. E então digo: João Madureira, Luís 

Tinoco, digo Carlos Marecos, digo Nuno Corte Real, digo Emanuel Marcelino, mais 

recentemente digo Luís Antunes Pena ou João Miguel Pais e por aí fora, quer dizer, é 
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um número razoável de pessoas que acabou por não…e outros, mesmo outros… Luís 

Ferreira... 

E o facto de vocês fazerem, dos compositores poderem apresentar as suas obras, isso 

também contribuiu para … 

Logicamente porque o contrário era absurdo. Quer dizer, na verdade, até há 

relativamente poucos anos era possível um aluno fazer o curso superior de música 

numa escola sem ter nenhuma peça tocada, isto é um contra-senso, é uma espécie de 

negação da própria educação daquilo. Aliás, o facto disso ser possível contém em si 

alguns alertas importantes que é: até que ponto é que o ensino que nesta perspectiva 

se aproxima bastante do modelo americano do ensino da composição nas 

universidades, não se destina mais ensinar a escrever partituras que possam ser 

discutidas perante papel do que propriamente produzir música para ser tocada e 

ouvida e na verdade, durante muitos anos, houve efectivamente uma espécie de 

fascínio extraordinário pela partitura como objectivo em si, esquecendo que aquilo é 

apenas um suporte que permite seguir a realização da peça propriamente dita. 

Isto quase que nos remete, enfim, para ir terminando, isto quase que nos remete 

também um pouco para o início desta nossa conversa quando pegando também 

numa coisa que tu disseste, também já lá vão muitos anos em 92, que tem a ver com 

a relação entre a questão da formação e a questão da apresentação pública, da 

produção e da difusão e também do próprio modo como o ensino da música tem 

estado organizado e tu, no âmbito dos XVI Encontros da Fundação Gulbenkian, tu 

dizias que “o ensino da música encontra-se talvez demasiado no repertório clássico e 

romântico e que era inteligente ter escolas da música que começassem a dar mais 

atenção à música do século XX, não só porque enfim alargava o campo da 

actividades dos vários artistas, compositores como também dos próprios músicos 

intérpretes”. Houve algumas modificações nesse sentido? 

Eu acho que houve porque o modelo anterior, por exemplo, em relação ao piano, que 

o piano é o meu instrumento, nós éramos ensinados como, digamos, o paradigma que 

pairava por cima era o paradigma do pianista solista, do grande herói romântico, do 

Rubeinstein, do Horowitz, mesmo até do Maurizio Polini, quer dizer, esse era o 

imaginário. Aliás, eu devo dizer que quando entrei para o Conservatório do Porto havia 

catorze professores de piano, se não me lembro, um de violino e outro de violoncelo e 

um para os outros todos, isto era uma coisa verdadeiramente extraordinária. O facto é 

que alguns colegas e amigos meus, como o Miguel Henriques por exemplo, na sua 

própria prática musical, quer como professor, quer como intérprete, num dado 

momento compreendeu, inteligentemente na minha perspectiva, a necessidade de 

alargar repertório. Eu acho que esse fenómeno de há uns dez anos para cá tem vindo a 

aumentar exponencialmente. Primeiro muitos mais jovens músicos sabem que têm 

que fazer música de câmara, podem ter no seu imaginário pessoal o violinista a tocar o 
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concerto de Brahms mas enquanto faz isso tem o seu quarteto de cordas ou toca no 

seu pequeno grupo de não sei quê, uns trios e tal e aí toca-se Shostakovich, aí toca-se 

sei lá o quê e portanto, cada vez mais música portuguesa, jovens músicos que tocam 

peças dos colegas nas próprias escolas, e isto agora tanto no Porto como em Lisboa, e 

nesse sentido há aí essa fractura que rompe com a ideologia dominante dos 

professores que terão agora mais quinze ou vinte anos que eu, portanto, pessoas da 

ordem dos sessenta e muitos, setenta anos. 

E também o facto de haver outro tipo de instituições, estou-me a lembrar de Viana 

do Castelo ou estou-me a lembrar de Portugal da Póvoa que fomentam a criação de 

obras, isso também contribui... 

Sim, e noutras escolas profissionais que fornecem sistematicamente muitos alunos à 

Escola Superior de Música do Porto, todas essas iniciativas mudaram esse panorama 

muito estreito que existiu até então. 

Só que aqui há um panorama que ainda não mudou, não é possível ainda a um 

jovem compositor viver da composição? 

Não é. Eu quando penso que o Ligeti foi professor de composição a vida toda, 

interrogo-me: O Ligeti? Um dos melhores compositores do século XX? Eu julgo que ele 

foi professor, quer dizer, eu não sei se ele conseguiria viver sem dar aulas mas, não sei 

mesmo se ser professor é uma coisa quase inerente à prática criativa. Portanto, quase 

todos os pianistas dão algumas aulas de vez em quando, alguns dão aulas como 

actividade principal e depois têm uns concertos, outros ao contrário, mas o ensino é a 

transmissão de um saber e nesse sentido estar perante um mestre implica, quer dizer, 

para alguém poder ter essa categoria aparentemente em vias de extinção, o mestre 

tem que ter feito coisas nesse sentido. Um compositor que faz terá sempre uma 

capacidade de atracção para os alunos, tal como o pianista que toca do que o outro 

que não toca, que é só professor de piano e que já não sabe sequer como é que se 

tocam coisas do género. Portanto, em todo o caso, portanto isto vem da tua pergunta: 

se é possível viver só da composição, a resposta é não mas acrescento que julgo que é 

não no mundo todo. 

De qualquer maneira, cá em Portugal, enfim, o incremento de Festivais de Música, 

vários tipos de Festivais de Música, isto de qualquer maneira possibilita, ou pelo 

menos dá para poder imaginar maiores, digamos, facilidades que se comparando 

com a tua carreira, com o teu início de carreira quer no jazz quer noutra, já é um 

outro campo?! 

Dou um exemplo concreto, vivido, na semana em que estamos, no início ou no fim da 

anterior, que fiz parte do júri de um concurso de composição no festival da Póvoa de 

Varzim mas, de vinte e sete peças todas de boa qualidade mas, todas bastante boas 

tirando uma ou outra, enfim poucas, uma ou duas que não pareciam ter interesse por 



42 
 

aí além, mas de facto um nível razoavelmente alto, ao mesmo tempo integrado na 

minha participação no júri, há uma encomenda feita pelo festival para o quarteto de 

cordas, o tal do José Rodrigues que eu te falei há bocado, que vai ser tocado por um 

quarteto de cordas residente, digamos assim, de jovens intérpretes do próprio Festival 

da Música da Póvoa de Varzim. Ou seja, esta situação é inimaginável há trinta, 

quarenta anos. Há vinte anos já vinha imaginável. 

Mas isso é um dado curiosos porque isso está para além do Estado, está para além 

das políticas do Estado e tu, enfim, há bem pouco tempo, precisamente na 

apresentação do Centro de Informação de Música portuguesa, tu e o Rui Nery diziam 

ou disseram, ou criticaram muito a falta de investimento na cultura portuguesa. 

Portanto, isso… 

Sabes que aquilo que eu disse lá, que de facto é importante ter isto em consideração 

porque eu canso-me e todos nós nos cansamos de ouvir todos os políticos ao longo de 

não sei quantas décadas a falarem da necessidade das empresas portuguesas serem 

competitivas de falarem da internacionalização disto e daquilo, de exportar, etc., etc., 

este é o discurso, e sobretudo em permanente exercício de comparação com os países 

da Europa, os países avançados da Europa, com os quais agora temos que competir 

nesta sociedade globalizada. Ouvimos esta conversa quase semana após semana, ora é 

extraordinário que quando a Europa era a doze, quando é que Portugal entrou, passou 

a ser a quê? a doze ou a quinze? Acho que era a quinze 

Já reprovávamos naquele estudo da Católica... 

Ah sim, podíamos reprovar mas eu não quero saber disso, o que me interessa é: 

quando a Europa era a quinze, vamos supor que era a quinze, julgo que era, havia 

catorze países com centros de documentação musical, o que não a tinha era Portugal. 

Quando a Europa passou para vinte e sete países, havia vinte e seis que tinham centros 

de documentação, ou seja, os que entraram todos já tinham os seus centros a 

funcionar e eu não posso esquecer que um dia no Teatro São Carlos vem falar comigo, 

trazida pelo Sasportes a senhora Mariane Lion, que era a directora, digamos, de uma 

associação internacional europeia dos centros de documentação a dizer que era um 

escândalo que quando se clicava Portugal naquela lista que estava na Internet ia-se 

parar à Fundação Gulbenkian, mas ao site da Fundação Gulbenkian não a nada em 

particular que dissesse respeito à música portuguesa de facto. Porquê? Porque em 

tempos que já lá iam, o Doutor Luís Pereira Leal fazia ao favor de tomar nota das duas 

ou três estreias que havia por ano. Actualmente não são duas ou três mas são vinte ou 

trinta, e portanto ele deixou de …, no entanto, quando é que, qual foi a data desse 

encontro, da abertura? 2005! Isto é inacreditável! E no entanto todos os ministérios, 

todos os Secretários de Estado da Cultura, incluindo o conferencista Rui Vieira Nery 

que fez lá um ataque cerrado aos responsáveis, tendo sido ele próprio Secretário de 

Estado da Cultura. Quer dizer, eu já disse aqui que tenho uma certa capacidade de 
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heteronímia, mas há outras pessoas que têm uma capacidade de igual heteronímia 

muito mais surpreendente que a minha e ainda por cima pouco criativa. 

E esse investimento, essa falta de investimento estavas a pensar em que tipo de 

áreas em concreto? Na questão da edição ou na questão dos apoios... 

Edição, gravação, divulgação. É aqui que a coisa falha. Para não falar de uma espécie 

de consideração por um património vivo, porque até já nem apetece falar disso. Ou 

seja, parece que em Portugal nos responsáveis culturais está interiorizada a ideia de 

que aquilo não é património que valha a pena defender que valha a preservar e ainda 

menos que valha a pena divulgar. Este discurso serve para as eleições e para pôr no 

programa do governo sucessivamente. As práticas manifestam a total inaptidão ou 

incapacidade em qualquer caso ou em termos de resultados um zero total em acções. 

Como é que tu então vias, enfim, no texto que escreveste sobre os cânones, as 

irregularidades do cânone, quando tu dizes que era importante que o Estado e 

também as Fundações tivessem um papel de regulação na cultura nacional. O que é 

que querias dizer com isto? 

Nesse contexto já não me lembro.  

Está bem mas como é que o Estado e as Fundações podem regular...  

O Estado tem manifestado estas incapacidades. Onde é que o Estado actua? O Estado, 

através das suas instituições culturais, lato senso, porque aqui a Gulbenkian não faz 

parte do Estado mas tem um protocolo com o Estado e portanto a sua acção em 

Portugal, digamos, pode ser considerada institucional embora seja uma fundação 

privada, mas a CCB não é privada, a Casa da Música não é privada, a Culturgest etc., 

etc. O que é que elas fazem? Elas encomendam peças, muito mais do que se 

encomendava há vinte ou trinta anos, isto resulta no incremento das peças e das 

estreias, a partir daí começam os problemas. Portanto, há uma zona de melhoria e há 

uma zona de manutenção do marasmo. Quando eu digo que o Estado devia regular 

provavelmente estou a pensar no seguinte: é que estas músicas, esta música em 

particular, a chamada música contemporânea, no mundo todo é uma arte subsidiada 

ou pelas Fundações culturais ou pelos Estados. Nos casos dos países como a França é o 

Estado, nos países onde o Estado tem menos importância das tradições anglo-

saxónicas são as fundações culturais e por interposta lei mecenática também o Estado 

porque as empresas que financiam actividades culturais têm benefícios fiscais ou seja, 

têm uma parte de benefícios que derivam da actividade fiscal do Estado, portanto, é 

um investimento indirecto, digamos assim. Se não houvesse essa ligação entre esta 

zona cultural não havia sequer orquestras sinfónicas, quanto mais encomendas. 

Qualquer orquestra sinfónica é uma instituição completamente... é uma sobrevivência 

artificial do século XIX e não conseguiria subsistir se não fosse o permanente influxo de 
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capital para aquilo existir. Mas eu estou a falar dos Estados Unidos, da Finlândia, da 

França e de Portugal, não estou a falar só do nosso país. 

Mas de qualquer maneira ele tem aí um outro modo de regulação que é por exemplo 

na atribuição de subsídios quando, para as artes por exemplo, quando o vosso 

projecto da Orchestutópica, acabou por não ser apoiado por exemplo ou quando… 

Foi só um ano. Sabes que se calhar há coisas que às vezes são… derivam, é como eu 

dizia há bocado em relação às escolas superiores, escolas superiores mas depois ali é o 

Bochmann ali é o Cândido Lima, temos que analisar as pessoas. Naquele caso era um 

membro do júri que peguilhou por causa de uma cruz no sítio errado e decidiu, pronto, 

juro, não estou a mentir, havia uma cruz no sítio errado que à partida colocava aquele 

projecto noutra categoria e como ele, digamos assim, sendo maestro de projectos 

semelhantes via aquilo como uma concorrência directa, é o problema dos júris com 

pessoas que estão no mesmo campo que como diz o Pierre Boulez ‘o campo 

sociológico da cultura é um campo de combates ferozes’ como é evidente. Portanto, 

nesse caso a OrchestrUtópica não teve subsídio mas neste momento há uma legislação 

talvez mais sólida... 

Bom, uma outra maneira que o Estado tem de regular as instituições… 

Mas espera aí, é que me falta uma ideia fundamental, é regular em relação àquilo que 

não passa pelo Estado. Ou seja, porque toda a actividade da música POP industrial 

anglo-americana é uma coisa que vive explosivamente com o mercado, não tem 

nenhum problema com o mercado. Se o Estado não vai intervir naquela zona, ou seja, 

reduz a possibilidade de escolha dos cidadãos na medida em que só triunfa aquilo que 

dá dinheiro ou seja, aquilo que o mercado favorece. 

Exacto, mas o que te estava a querer perguntar era isto: o Estado também regula 

pela ausência? Ou seja, quando tu contas, enfim, um pouco a tua história da edição 

dos Dias Levantados e do cansaço que foi, isso é uma regulação pela ausência, não é? 

Digamos assim, é mais Estado... 

Não. O Estado não tem manifestado nenhum interesse em que haja gravações, mesmo 

quando a circunstância favorece dessa maneira tão extraordinária que é: a peça vai ser 

feita em versão de concerto e então pode ser gravada. A Casa da Música, deixa-me 

dar-te um exemplo interessante, a Casa da Música existe há poucos anos e este é o 

segundo CD que publica. Quantos CD’s é que a Fundação Gulbenkian apoiou até hoje? 

se exceptuares o subsídio sistematicamente dado para todos os discos com música do 

Emanuel Nunes, mesmo editado em França, isto é um facto, repara, nem se trata de 

eu dizer bem ou mal, é um facto. Aquela instituição, tirando apoios a algumas 

formações inglesas sobretudo para fazerem reportório do século XVII português, e 

tirando o caso extraordinário do apoio ao Emanuel Nunes também sistemático e 

persistente nas suas cinco ou seis edições discográficas, na verdade não considera a 
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necessidade de gravação em todas as outras peças que encomenda, portanto, com 

aquela excepção... 

Isso por algumas razões especiais? Tens alguma razão explicativa para que isso 

aconteça? Porque, enfim, também foste muito crítico em relação à apresentação da 

obra O conto, na divulgação, a maneira como aquilo foi tudo trabalhado...  

Sim, isso foi um circo gigantesco... 

Digamos, do lado celebratório, para utilizar as palavras do Boaventura mais do que o 

reflexo de uma política com alguma consistência e articulada, era nesse contexto... 

Eu tenho uma determinada análise daquele momento que é: as circunstâncias foram: 

o Secretário de Estado Mário Viera de Carvalho tinha demitido o Paulo Pinamonte 

poucos meses antes, nessa demissão o próprio Emanuel Nunes tinha dado uma 

entrevista poucos meses antes a dizer que já sabia que ia haver mudanças e que 

estava muito chateado com o Paulo Pinamonte e porque não lhe contratou os 

cantores para a ópera, etc. ou seja, criou-se uma circunstância de conivência explicita 

porque pública entre o compositor e o Secretário de Estado. Entretanto foi demitido e 

está já em funções no Teatro São Carlos o novo director artístico, portanto, neste 

contexto em que era necessário que o Secretário de Estado mostrasse, digamos, aquilo 

que se costuma dizer nestas circunstâncias a jóia da coroa da sua orientação política, 

então ele conseguiu produzir um evento extraordinário, sem precedentes da 

transmissão em directo de uma ópera para diversas salas do país, coisa que em si até 

poderá ser uma boa ideia, o que tem de deixar de ser é claramente uma jóia da coroa. 

Ou seja, uma coisa que se faz quando o rei faz anos, não e? que foi justamente o que 

foi feito ali. Portanto, com um investimento brutal, uma encomenda que juntou Casa 

da Música, Teatro Nacional S. Carlos, Fundação Calouste Gulbenkian e estamos a pôr 

aqui de lado o Secretário de Estado, que não sabemos até que ponto é que teve que 

financiar diversos extras à última da hora, ora, tudo isto no seu conjunto, configura 

justamente aquilo que eu acho que não se deve fazer, que é concentrar e desperdiçar 

recursos num grande acontecimento qualquer que depois foi um falhanço dadas as 

características de orientação estética do Nunes e da própria peça, não é o falhanço 

que está em causa, o que está em causa é ser, construir como uma jóia da coroa, como 

o fugacho institucional à Luís XIV. Ou seja, o poder dar-se como espectáculo ao resto 

da sociedade, e isto é uma tendência que infelizmente sobressiste em vários aspectos 

da actividade cultural portuguesa que é o Estado por vezes, em vez de resolver aqueles 

problemas de base do que estamos a falar, prefer gastar cursos, muitas vezes imensos, 

em eventos efémeros desta natureza. 
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E perante isto tudo que nós conversámos, quais são os principais desafios que se te 

colocam enquanto criador? 

Bom, enquanto criador sabes, uma pessoa regressa facilmente à pergunta 

fundamental e inicial que é: como é que eu vou resolver o meu problema de compor 

aquela peça. E nesta perspectiva este problema é absolutamente idêntico ao de um 

escritor que começa a pensar no próximo livro, portanto é um problema, digamos, 

totalmente subjectivo. E eu digo isto porque eu tenho tido a sorte de, do ponto de 

vista institucional, ter tido encomendas sucessivamente. Portanto, eu pude ver, 

digamos, o leque a partir daquele momento dos anos 80 em que praticamente só a 

Gulbenkian é que fazia encomendas, eu pude ver progressivamente o leque do 

número de instituições que pode fazer encomendas aos compositores, a mim e aos 

outros todos, aumentar. E nesse sentido eu tenho que tido a sorte de ter agora esta, 

depois aquela e depois aquela, e desse ponto de vista isto dá a possibilidade de 

trabalhar porque os rendimentos dos compositores depois da encomenda são 

praticamente nulos, são residuais, são quarenta euros de direitos de autor, é uma 

coisa incrível, que não existe, que é hilariante, é irrisória, o que tu quiseres. Portanto, 

para mim cada peça que vem é um novo desafio que suscitará uma nova resposta e 

isso passa por todas as angústias como eu digo aos alunos, não há métodos infalíveis, 

isso também se aplica a mim, eu cada vez tenho que recomeçar o trabalho a partir de 

uma espécie de zero. Eu digo uma espécie de zero porque na verdade não é bem o 

zero. Não é o zero mas é uma página em branco, o zero não é zero porque nós temos 

acumulada uma determinada experiência. 

E estás optimista? Mais pessimista apesar desse, enfim, dos últimos anos um ar de 

certo desencantamento perante a música portuguesa ou perante alguns sectores da 

música portuguesa, de um certo conservadorismo... 

Não, eu estou em combate, digamos assim. Vai ter lugar em Julho, no Centro Cultural 

de Belém uma coisa chamada Música Portuguesa Hoje que sobrepõe uma ideia minha 

com uma ideia do Rodrigo Amado que é um músico de jazz, e portanto, o que é mais 

extraordinário naquele evento até nem é o facto de se sobrepor expressões musicais a 

alta e baixa cultura, para usar o termo que se usa tanto em inglês e nos Estados Unidos 

também, o mais extraordinário é nunca se ter organizado tal coisa o que revela a 

justeza do que eu tinha dito atrás acerca da falta de atenção que as instituições 

culturais portuguesas e o Estado revelam em relação a essa coisa, que é 

desconsiderado enquanto património, enquanto qualquer coisa que é preciso 

preservar, etc. Ou seja, eu estou em acção na medida das minhas possibilidades, que é 

uma medida relativamente reduzida mas às vezes uma ideia pode por si só 

transformar uma situação e eu julgo que, por exemplo a realização deste festival 

poderá, potencialmente, ter mais consequências do que fogo de artifício da ópera 

portuguesa paradoxalmente chamada Das Murchen, cantada em alemão digamos 
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assim já agora. Toda a gente sabe que o Emanuel Nunes é um estrangeirado, 

corresponde absolutamente a um estrangeirado e que de facto vive há quarenta anos 

fora mas, enfim... 

Portanto, apesar de algum desencantamento, digamos assim, há encantamentos por 

outras coisas, é isso? 

Há a possibilidade de trabalhar para produzir novos encantamentos. Aliás, 

sociologicamente alguns autores defendem a necessidade de um novo 

reencantamento do mundo, a falar daquele desencantamento que o Max Weber 

traçou historicamente a partir do momento em que os deuses morreram, e portanto o 

homem descobre que está sozinho no mundo e por isso tem a sua ciência, o seu 

direito, a sua arte e tal como as esferas das actividades principais porque os deuses, 

portanto, o homem tem o destino na sua mão e o encantamento anterior tinha a ver 

com a existência da metafísica, portanto, havia um encantamento, tudo o que 

acontecia era produto da acção dos deuses, etc., dos deuses no plural ou de deus no 

singular. O novo reencantamento não tem nada de metafísico mas recusa aquela 

estreiteza de economia e da finança que nós sentimos quotidianamente o peso. 

Obrigado. 



48 
 

Emanuel Frazão 

Desde o início da sua fundação, em 1948, que a Juventude Musical Portuguesa tem 

exercido uma actividade em 4 campos distintos digamos assim. Um ligado à 

formação, outro ligado à promoção de concursos, outro ligado à produção e difusão 

musical e também um outro campo ligado à edição. No âmbito da formação eu 

queria perguntar-te quais são os principais objectivos que tem norteado o trabalho 

da Juventude? 

Relativamente à formação nós temos tido aqui uma série de aulas, aulas particulares. É 

uma actividade que não é uma actividade muito tangível na JMP mas de qualquer 

forma é uma forma de proporcionar aos melómanos e às pessoas que gostam de 

música terem umas aulas. 

E essas aulas são parecidas com as dos conservatórios? 

São dadas pelos professores do conservatório, professores que estão no activo, de 

modo que são basicamente iguais. Temos dois tipos de aulas, temos cursos livres e 

cursos regulares se assim podemos chamar. Os cursos livres têm propinas mais 

elevadas, os cursos regulares têm propinas mais baixas e regem-se pelos modelos das 

escolas de música oficiais. Ou seja, para que haja uma paridade caso o aluno queira 

transferir-se para as outras situações. Portanto, isto é a formação mas a formação 

também encontra numa outra actividade nossa que são as edições, porque as edições 

têm uma componente formativa muito importante. Nós tivemos o cuidado nas edições 

de editar pelo menos três…, agora o livro que está para sair, os livros que estamos a 

editar, que temos editado, têm um objectivo claro e inequívoco de prestar apoio ao 

ensino da música e quer os dois livros do professor Bochmann não se editava um 

Tratado de Harmonia desde 1947. E o livro do professor Bochmann só para tua 

informação, esteve a circular nas escolas em fotocopias 20 anos. Editamos um livro de 

exercícios sobre o tratado, editamos também um livro do Cristóvão Silva com ditados 

para Formação Musical do 1º e 2º ano, agora vai sair o livro da professora Isabel 

portanto são os apontamentos do professor Croner de Vasconcelos e do Amadeu José 

Fernandes por vezes extraídos daquilo que eles aprenderam com a Nadia Boulanger. É 

um documento importante para a aprendizagem do baixo cifrado, e temos um outro 

livro que é o livro do professor Filipe Pires ‘Ao encontro do sentido orquestral’ tal está 

neste momento, vai entrar em fase de revisões finais e estamos a tentar conseguir 

apoios para o editar portanto, ou seja, presentemente a edição da JMP também está 

muito ligada à formação e à aposta da JMP faz na formação não é. 

Depois falaremos um pouco mais sobre a questão das edições seguintes. 

Sim senhor, está bem. 
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Mas em relação à questão da formação, para além desse lado, dessas aulas também 

existiram um conjunto de cursos e existem o conjunto de um outro tipo de cursos, 

outro tipo de formação. 

Certo. Não temos feito ultimamente cursos de master classes mas já tivemos aqui 

master classe de canto, com o professor Michel Miller, fizemos master classe de piano 

com o ??? ????, mas isso na altura ainda da ex direcção, o canto já foi com a minha 

direcção. Sempre que se proporciona nós fazemos isso. Já fizemos cursos também de 

informática musical Exacto, foram dos primeiros, tanto quanto eu me lembro… 

Exactamente, fomos dos primeiros a fazer isso, fomos também os primeiros a ter um 

estúdio que disponibilizámos aos compositores, isso ainda na altura do Miguel 

Henriques. Sempre tivemos o cuidado de diversificar a nossa actividade no que diz 

respeito à formação.  

E essa diversificação da formação, de que modo é que isso se integra na perspectiva 

do desenvolvimento do trabalho da Juventude Musical Portuguesa? Numa 

perspectiva de uma formação de amadores, de músicos profissionais? Como é que se 

articula ou não com outras estruturas de formação? 

Nós sempre tivemos uma perspectiva muito eclética relativamente a isso. Eclética não 

no tipo de formação a dar, porque nós por exemplo nunca entramos por outras áreas 

musicais, nomeadamente a música ligeira, o jazz, etc., mas no que diz respeito à 

música dita clássica, onde eu vou incluir a música contemporânea, nós ai sempre 

tivemos formações para simples curiosos, pessoas de qualquer idade que querem 

aprender e também formações mais especializadas para quem quer mesmo se 

especializar. Inclusivamente chegámos a promover idas ao IRCAM a alguns 

compositores, na altura até não estava na direcção e até fui por duas vezes ao IRCAM 

com colegas meus especializados, portanto a JMP sempre teve essa perspectiva de 

exercer essa acção formativa a vários níveis. Quer a um nível menos especializado, 

para os simples curiosos ou amantes da música ou então até para a música 

contemporânea, compositores em início de carreira etc.. Cobrimos esse leque todo.  

E essa formação que é realizada de algum modo estava enquadrada em alguma 

crítica à formação que se exercia nas instituições ou fazia parte, ou faz parte da 

filosofia das Juventudes Musicais poderem apoiar os jovens músicos em diferentes 

tipos de actividades? 

Nós nunca funcionamos por oposição àquilo que está feito e àquilo que está a 

funcionar. Funcionamos sim, continuamos a funcionar como complemento. Aliás a 

própria actividade editorial é isso. O que fazemos aqui no palácio com os jovens, com 

os músicos que têm aqui estudado também é isso. Nós estamos sempre a 

complementar, a intervir nas áreas que estão por ventura mais desguarnecidas. Se são 

as edições, são as edições, se são os cursos master class estamos aí, se são os 
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concursos idem aspas, portanto estamos aqui, eu não digo, passo a expressão, 

estamos no fundo a complementar.  

E dentro dessa formação houve uma fase em que existiu aqui um coro, que existiu 

aqui uma orquestra, isso era porquê? Quais eram os objectivos dessa… 

Precisamente a mesma filosofia. Quando havia um coro e uma orquestra é porque 

haviam poucas orquestras fora. Mas na altura a Juvenil tinha muito pouco tempo, 

estava a começar e não havia mais orquestras dos jovens. Hoje em dia já há 

orquestras…, todas as escolas têm praticamente a sua orquestra, não é, há uma 

orquestra muito boa aliás que é a Académica Metropolitana. E nessa altura nós 

tínhamos aqui uma orquestra semi profissional e um coro também semi profissional, 

chegou a ser semi profissional. Numa altura que eles não tinham, não havia mais 

orquestras do tipo. Depois começaram a proliferar e deixou de fazer sentido, aliás os 

próprios promotores das orquestras, da orquestra e do coro aqui também na altura 

tiveram associações moldadas mesmo para tutelar as orquestras e coro, e de modo 

que as coisas seguiram o seu curso natural, deixou de ser necessário. 

Então quer dizer que em relação à questão da formação e de alguma prática musical 

há aqui algumas transformações até relativamente recentes, estamos a falar em 10 

anos, 15 anos? 

10 anos, sim, talvez a orquestra começou a funcionar à 14 anos, à 13, 12 para 13 anos. 

Isso significa que há uma transformação sob o ponto de vista do ensino música? 

Não, vê lá, nós deixámos de apostar…, deixamos de ter uma orquestra semi 

profissional e um coro semi profissional mas passamos a fazer muito mais concertos. A 

JMP hoje em dia faz 50 e tal, 52, 53 concertos por ano, à média de 50 concertos por 

ano, uns anos menos, outros mais. Ou seja, estamos a fazer muito mais concertos mas 

também não temos grupos nossos. Deixámos de ter necessidade de os ter porque há 

vários grupos aí, quer dizer, escusávamos de estar a repetir ou a duplicar aquilo que já 

está feito. 

E essa realização de concertos, essa promoção e difusão musical é basicamente com 

jovens músicos, já como profissionais ou porque é que são realizados esses 

concertos? 

Nós temos concertos de todo o tipo. Tanto temos um jovem que está a preparar o seu 

exame final e que vem aqui tocar ao Palácio Foz, como temos o Gustav Leonard a tocar 

na igreja de S. Roque. Portanto, fazemos tudo, digamos assim. E fazemos tudo porquê? 

É preciso intervir em todas as áreas. Nós tanto temos audições com os nossos alunos 

que estão a aprender a tocar, de todas as idades, como hoje vamos ter um às 4,30 na 

SPA, como temos a um nível acima desses jovens que estão em início de carreira e vêm 
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tocar ao Palácio Foz ou ao Palácio da Independência ou a outros sítios. Agora vamos 

ter esses concertos um pouco por todo o país. Como temos também concertos de 

pessoas já consagradas, por exemplo, no próximo domingo, tivemos no domingo 

passado, vamos ter o lançamento de um CD que acabamos de editar, do João Vaz, vai 

ser em Linda-a-Velha e já foi na Sé do Porto, como temos também a um nível 

absolutamente profissional. Temos o festival Internacional de Órgão Lisboa que é o 2º 

maior festival da Europa, poucas pessoas sabem disso, tivemos um festival de música 

contemporânea a pouco tempo nos Açores, tivemos o Remix, tivemos a voz dramática 

um duo espanhol. Ou seja, estamos a falar de todo o tipo de concertos, desde festivais 

internacionais, até aos concertos mais modestos que são os concertos que fazemos 

aqui no Palácio Foz. 

E essa realização dos concertos envolve vários tipos de pessoas, vários tipos de 

agrupamentos, vários tipos de apoios. Tem sido difícil essa organização e o 

desenvolvimento desse trabalho? 

Dos apoios ou dos concertos? 

Das duas coisas. Dos concertos e dos apoios que há para os concertos. 

A organização dos concertos é fácil, ou seja, nós temos aqui pessoas a trabalhar na 

JMP que estão muito habituadas a fazer isso de modo que é uma rotina não é. Nós 

fazemos um festival internacional quase como…, já vamos fazer o 11º, portanto já 

temos essa parte, sabemos exactamente o que temos de fazer e em que timing fazê-lo. 

Os concertos aqui no Palácio idem aspas. Temos sim dificuldade em recolher apoios 

para isso. Só para teres uma ideia o Instituto Português da Juventude, o IPJ, no ano de 

2007, o apoio para a JMP, e a JMP é a única organização do tipo em Portugal e a fazer 

esse tipo de trabalho e a fomentar os concertos com os jovens, não há ninguém que o 

faça como nós, o apoio em termos financeiros para a JMP foi zero.  

Por alguma razão em especial? 

Pela razão que estávamos desenquadrados da lei. A lei obriga a que fossemos uma 

associação absolutamente que tivesse 75% de jovens como sócios o que é impossível 

numa associação com 60 anos, não há, não podemos ter 75% de jovens a não ser que 

expulsemos os sócios todos, e tínhamos de ter na direcção cerca de 75% de jovens o 

que é uma coisa que também não se justifica em nenhuma Juventude Musical, e eu 

conheço-as todas porque enfim, estamos filiados e são 63. Ou seja, as actividades das 

Juventudes Musicais em todo o mundo são dirigidas para os jovens mas para conseguir 

fazer essas actividades nós temos de ter direcções profissionais, são direcções de 

gente experiente, gente já integrada no meio, com conhecimentos etc. que organiza as 

coisas de forma absolutamente profissional. Não pode ser de outra forma. 
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E têm outro tipo de apoios? 

Temos o apoio do Ministério da Educação, 75 mil euros a mais. O que não dá 

praticamente…, isto é um terço daquilo que nós precisamos. 

E no caso do Ministério da Cultura? Dá algum tipo de apoio ou vocês concorrem…. 

Disse Ministério da Cultura… 

Não, disseste Ministério da Educação. 

Não senhor, não é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação não nos dá. O 

único apoio que nos temos agora neste momento garantido é do Instituto das Artes 

que agora é a Direcção Geral das Artes que são 75 mil euros. Não temos mais nada. 

Estamos a captar mecenatos, se não for possível vamos reduzir drasticamente as 

actividades. 

E esse estar a captar mecenato também é difícil? Não é difícil?  

É difícil. 

A lei que existe facilita? Não facilita? 

Eu não sei falar sobre os aspectos legais…. 

Mas sobre o aspecto concreto? 

A única coisa que eu sei é que todos querem captar mecenato, todos querem captar 

patrocínios. A diferença entre patrocínio e mecenato, para as empresas, é uma coisa 

muito ténue, não é, portanto eles deparam-se, quer dizer, é optarem por uma outra 

coisa nas empresas, são posições muito semelhantes não é? Há uma questão legal que 

no caso do mecenato as contrapartidas não podem ultrapassar os 5% em termos de 

publicidade e etc., mas isso depois há maneiras de contornar e enfim, as empresas 

estão habituadíssimas a isso. Agora o que eu sei é que há um conjunto alargadíssimo 

de instituições, de festivais, de promotores particulares, de empresa, etc. que se 

dedicam à promoção da cultura, à indústria cultural se quisermos chamar, que 

necessita de captar o mecenato. Ou seja, a concorrência dentro daqueles que 

procuram o mecenato é enorme. Nós até agora estamos a fazer isso de uma forma 

amadora, enviámos as cartas etc.. nós chegámos à conclusão que da forma amadora 

não vamos conseguir absolutamente nada. O que é que fizemos agora? Fizemos uma 

avença com uma empresa que nos trata disso. A empresa tem uma avença, essa 

empresa ajuda-nos, trabalha connosco para nós captarmos mecenato. 

E tem sido difícil porquê? Porque isto é uma área que tem pouca visibilidade, quando 

estamos a falar enfim de jovens em início de carreira e portanto muitas vezes o 

mecenato é apelativo para grandes realizações…. Como é que …? 
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Eu acho que é a própria música que tem que concorrer depois com outras áreas. Com 

o desporto, com a saúde, com tudo isso. O mecenato aí é muito mais…, o mecenato e 

os patrocínios aí fazem-se com mais facilidade. Na área da cultura é sempre um pouco 

mais difícil porque, julgo eu, parece-me, o que é que me diz um banco? Diz assim: “ah 

não vamos dar para esse festival porque já estamos a dar para a instituição tal”. 

“Portanto nós já fizemos o nosso dever, já estamos aqui, já temos isto patrocinado, já 

patrocinamos esta instituição, não vamos patrocinar mais nada”. A questão aqui não é 

a questão sequer de serem jovens ou não ser. Por exemplo o festival de órgão não tem 

nada a ver com o ser jovem ou não ser, mas é a tal coisa, está a concorrer com todos 

os outros festivais. Quer dizer, tanto concorre com os outros festivais de música 

clássica, como concorre com o Rock in Rio. E todo esse conjunto de iniciativas 

culturais, e dentro da cultura musicais estão a concorrer com todas as outras: futebol, 

etc. e tudo isso. E é uma área extremamente concorrencial e difícil. 

 

 

E particularmente mais quando estamos a falar de música erudita? É mais difícil? 

É mais difícil porque o retorno é completamente diferente. Quer dizer, estamos a falar 

de salas que, um festival internacional órgão de Lisboa consegue chegar…, tem 6, 7 mil 

espectadores. Em termos de projecção, em termos de divulgação obviamente não são 

os 6, 7 mil, são todas as pessoas que tomam conhecimento do festival mesmo que não 

vão e aí temos de duplicar por 20 ou 30 não é?  Mas…, obviamente para um 

patrocinador é muito mais interessante patrocinar um concerto num estádio de 

futebol, ou no Pavilhão Atlântico…. 

Eu posso inferir que das tuas palavras que também sobre esse ponto de vista ainda 

não estamos com um desenvolvimento cultural digamos, quer da sociedade, quer da 

sociedade dita civil, quer até do próprio meio empresarial que facilite o 

desenvolvimento deste tipo de actividades. É essa a tua opinião? 

Eu não acho que o meio empresarial tenha obrigação de ser erudito, de ter qualquer 

pretensão desse nível. Eu acho que um empresário faz uma coisa muito simples, quer 

dizer, quanto é que eu vou pagar e quanto é que eu vou receber. E aí seja qual for a 

área, seja o que for eu acho que é sempre esse raciocínio e é esse raciocínio que eles 

devem fazer. Portanto é isso, que lhes cabe fazer. Agora talvez, não sei até que ponto 

incentivos para o mecenato nessa área cultural que é a mais desfavorecida não 

pudessem ser mais aliciantes para o empresário. Ou seja, dividir as áreas, dizer assim, 

sim senhor, é evidente que tem um retorno muito maior patrocinando um concerto no 

Pavilhão Atlântico, um concerto de música ligeira, qualquer coisa, mas veja lá, se você 

patrocinar um concerto de música clássica para um quarto, um decimo das pessoas, 
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não é, os benefícios fiscais que terá serão maiores, qualquer coisa não sei, quer dizer, 

não sou legislador, não faço ideia.  

E portanto aí o Estado devia de ter outro tipo de intervenção, ou não? 

Devia de haver uma maior especialização da lei aí.  

E nem estava a falar só da especialização da lei, estava a falar também sob o ponto 

de vista da intervenção, do desenvolvimento, enfim, das carreiras artísticas dos 

jovens músicos não é? 

Mas o Estado para isso tem de conhecer. Para isso…, e geralmente tem, eu sei que há 

pessoas muito competentes a trabalharem nos institutos e que sabem…, pronto. Mas a 

lei poderia talvez ir mais a fundo e diferenciar, ser a própria lei a fazer a triagem do 

que se pretende, a triagem de todas as solicitações que são feitas a esse nível. 

Pois eu estou a perguntar isto por uma razão muito simples. Por um lado temos sim 

dois grandes pólos se quisermos, que é sob o ponto de vista da promoção e da 

difusão musical, que são os grandes nomes quer da música erudita quer da música 

pop ou outra e depois há aqui um espaço intermédio onde a Juventude tem 

participado nos jovens músicos, o grosso dos concertos, não é, dos jovens músicos, 

das pessoas que estão em início de carreira, e que depois sob o ponto de vista do 

mercado musical digamos assim, têm mais dificuldades em se inserir. 

Exactamente. E não só em início de carreira, até em concertos médios, concertos de 

nível médio, os concertos não têm de ser todos grandes concertos…, a maioria dos 

concertos até deve de estar numa faixa intermédia de concertos de custo médio que 

agora começam a ter outro significado. Ou seja, eu não sei se estás a falar, por 

exemplo a Arte em Rede, parte do IGEA, aquela iniciativa deles espero que seja para 

continuar. É uma coisa muito boa, ou seja, eles conseguem fomentar uma espécie de 

festival itinerante que corre o país inteiro, uma série de músicos que vão fazer uma 

série de concertos. E eu acho que é ai que se deve apostar, uma vez que nós temos 

equipamentos culturais belíssimos, capitais de distrito que têm de ser dinamizados de 

alguma maneira, não é. 

Há aí um impulso por parte do Estado de dinamização de alguns sectores que são 

mais difíceis, digamos, de conseguir apoios e de captar até público. Ou também há já 

alguma evolução, algumas transformações nos públicos que têm participado nesses 

concertos dos jovens músicos tem havido algumas transformações desta vossa 

experiência, da tua experiência neste domínio? 

Eu noto que a questão do público é um mistério. Nós aqui no Palácio da Foz felizmente 

temos público, ali no Palácio da Independência também, tivemos agora um festival até 

no Corvo tivemos público na música contemporânea. No Pico tivemos uma plateia em 
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pé a aplaudir Jonh Cage, uma peça de Jonh Cage. Portanto é perfeitamente possível 

chegar a esse público com um reportório contemporâneo, enfim até com música até 

relativamente exigente. Por outro lado, já vi concertos que divulgados não têm 

público. Eu acho que isso tem muito a ver também com a sala. No domingo passado 

tivemos um concerto na Sé Catedral do Porto e antes de começar o concerto o senhor 

padre esteve a falar comigo e disse: “você não se admire se tiver poucas pessoas. O 

último concerto que nos tivemos aqui foi há 2 anos e tivemos 30 pessoas e eu nunca 

mais fiz nada disso aqui. Portanto não se admire.” E efectivamente nós tínhamos 30 

pessoas. 

Portanto também aí então há algum poder de habituação em algumas áreas, isto é, 

de alguma regularidade da apresentação pública… 

Acho que sim, isso é muito importante. O público tem de se habituar àquele espaço. 

Há aqui dois factores, em primeiro lugar o espaço, em 2º lugar o que aquele espaço vai 

apresentar naquele dia não é? E eu não sei dizer o que é mais importante. Nem sei 

dizer se o público não estando habituado a esse espaço, aparecer lá ás tantas um 

grande concerto ao menos espera-se que ele vai, não sei, aí não… Não faço ideia. O 

que sei sim é que esses dois factores são determinantes na afluência do público. 

Já falaste 2 ou 3 vezes em relação ao Festival Internacional de Órgão de Lisboa que 

vai ser este ano a sua 11ª edição, e este festival, tirando nos anos 70 em que a 

Gulbenkian fez alguma coisa relacionada com música de órgão, depois ficou um 

pouco parada sob o ponto de vista de uma grande divulgação. Porque é que a 

Juventude foi pegar precisamente no órgão, no festival do órgão e não…, porque é 

sempre um instrumento que não existe em todo o lado, embora na música 

portuguesa tenha havido muita escrita e muitos músicos ligados ao órgão, mas 

porquê esse festival que começaram em 98? 

Por mero acaso, em 98 esteve cá o Michel Bouvar e alguns outros organistas ligados à 

ECO ao comité europeu de cidades com órgãos históricos. Estiveram a falar com o 

então presidente da câmara o Dr. João Soares e Lisboa aderiu a esse comité europeu. 

Aderiu a esse comité europeu e então aderindo a esse comité europeu teria, à 

semelhança de todas as outras cidades com órgãos históricos um festival de órgão. A 

ideia passa de dois organistas portugueses, o João Vaz e o António Duarte. Conseguem 

o apoio da câmara para fazerem o 1º festival só que eles como pessoas singulares não 

podiam fazer a execução financeira do festival. É obvio que não podiam passar o 

recibo verde…, não podiam, em termos contabilísticos não era possível. Então através 

de um amigo comum perguntaram se eu não queria…, se a JMP não estaria 

interessada a fazer isso. Desde que seja para ajudar um festival ou seja o que for nós 

estamos aqui. Participamos no 1º festival em 98 nessa qualidade, e fizemo-la, fomos à 

câmara e no festival seguinte eles pediram-nos para nos encarregarmos do projecto 
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inteiro, ou seja, toda a produção do projecto, e nós passamos a fazer desde o 2º até ao 

10º, no ano passado.  

E esse é um festival internacional, portanto tem aqui outras dimensões que não 

alguns dos espectáculos que a juventude realiza e isso também tem outros custos, 

tem outros apoios e também se encontra o mesmo tipo de dificuldades que 

encontram daquelas dificuldades que falamos, que vimos à bocadinho ou já é de 

uma outra natureza? 

Encontramos as mesmas dificuldades que as dificuldades que vimos à bocadinho. Nós 

temos uma participação financeira da Câmara Municipal de Lisboa que é cerca de…, é 

pouco mais de um terço dos custos do festival neste momento, os outros dois terços 

nós temos de ir ao mecenato. Já tivemos anos bons, tivemos anos péssimos, há bons 

anos em que as despesas ficaram cobertas. Tivemos outros anos que infelizmente não 

foi assim. Há dois anos atrás foi muito complicado, aliás desde 2003 a crise que se fez 

notar nessa altura que afectou muita coisa e o festival sentiu-se. E nesse momento nós 

estamos a captar o mecenato, estamos a tratar disso, a tratar do mecenato para o 

próximo festival e estamos a por a hipótese de alargar o festival, como já fizemos para 

Oeiras, mas alargar o festival para as autarquias limítrofes aqui de Lisboa. Mas aqui por 

exemplo no festival de órgão há…, enquanto a Sé Catedral, mas a Sé fazia escola…, a 

Basílica da Estrela por exemplo, a Igreja de São Roque, são igrejas que se enchem 

totalmente no festival. Há um igreja por exemplo cá está a tal coordenação, a tal 

relação entre o sítio e o festival, a igreja de S. Vicente de fora é muito difícil de ter…, 

enfim de estar cheia…, a igreja está composta, as primeiras cadeiras têm gente mas 

nunca é uma afluência tão grande como na Sé. Quer dizer, há isto não porque isto aqui 

é o problema do estacionamento…, está bem mas a Sé também tem problemas de 

estacionamento. Enfim são outros factores que entram na equação.  

E dentro…, por um lado mais…, um puro acaso e depois esse acaso que já vai em 12 

realizações, o órgão tem sido um instrumento que não tem sido muito divulgado… 

Agora muito mais do que antes. 

Portanto, e isto também serviu, de algum modo, para a divulgação do órgão, não só 

do instrumento mas também do reportório, dos músicos que envolve, etc. 

Serviu para captar muito mais alunos. Devido ao festival de órgão, devido ao sucesso, 

mas isso é mesmo assim, quer dizer, isso é dito pelos próprios professores que por 

acaso também são os directores artísticos ou professores. Os organistas portugueses 

são professores de órgão, como é obvio. Dizem que há uma maior procura de aulas de 

órgão devido ao festival, criou-se já um concurso de órgão, coisa que…, os últimos 

concursos de órgão que tivemos foi a própria JMP que fez, integrado nos concursos da 

JMP não é, por acaso o João Vaz é o primeiro prémio, o director artístico, é o primeiro 

premio da JMP nessa categoria, órgão superior. Há sem duvida, pelo menos aqui nas 
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escolas de Lisboa e nos Açores também, devido a quê? Devido ao Dinarte Machado, o 

organeiro. Reparou 30 dos 52 órgãos dos Açores, os Açores tinham 52 órgãos 

históricos, 3º deles estão reparados pelo Dinarte e há gente a aprender órgão nos 

Açores. Isso cria logo uma dinâmica que motiva os alunos a estudarem órgão e com a 

quantidade de órgãos que nós temos, o património organístico que Portugal tem faz 

todo o sentido nós termos pessoas formadas em órgão a tocar nos órgãos das igrejas 

nas eucaristias, na prática litúrgica normal como se fazia aliás antigamente e aquilo são 

belíssimos instrumentos que ali estão, é património histórico. Pode ser perfeitamente 

utilizado todos os domingos na missa, não é, por uma pessoa formada a tocar enfim 

um reportório normal.  

 

 

Sim, mas isso transcende as escolas, transcende a Juventude Musical…. 

Transcende mas o que eu quero dizer é que há procura para esse trabalho, para essa 

oferta digamos assim. Ou seja, que tocar órgão, quem tocar bem órgão, quem for 

formado, tem uma quantidade de órgãos parados em Portugal e missa todos os 

domingos. 

Mas por outro lado se transcende a Juventude, por outro lado pelo que me estás a 

dizer, no âmbito da música, do fazer música, do apresentar o trabalho do estudo das 

várias obras, dos vários compositores etc., há aqui uma rede que deveria funcionar 

se calhar de outro modo. Portanto, agora estás a falar por exemplo das igrejas, no 

caso concreto dos órgãos, porque é supostamente lá onde eles estão não é, e essa 

rede pode ajudar para contribuir para o fomentar as práticas artísticas, neste caso as 

práticas musicais. Essa rede tem funcionado nas intervenções que a Juventude tem 

realizado? Como é que tem funcionado as diferentes redes com que vocês se 

movimentam? 

Relativamente a essas redes em concreto ainda não estabeleci uma relação causa 

efeito entre o festival de órgão e a música que se faz na missa normal…, ainda não 

consegui fazer isso... 

O que eu estou a dizer é a interligação e as pessoas que são necessárias para o 

desenvolvimento desse trabalho, e portanto que depois poderão ajudar a cimentar 

uma prática artística e desenvolver o trabalho que vocês propõem…. 

Isso sem dúvida nenhuma, já explico como. Deixa-me fazer um parêntesis. Estive no 

Pico, em S. João a assistir a um concerto de órgão, à inauguração do órgão que tinha 

sido restaurado em S. João. S. João é uma freguesia ali no Pico, não sei se é freguesia 

se é vila…, o órgão, o João Vaz fez o concerto, esteve lá o Dinarte Machado e o público 
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foi assistir ao concerto e depois saíram muito satisfeitos, foram para casa….se em vez 

de um concerto por ano tiverem 5 concertos por ano eles às tantas começam a 

perguntar mas porque é que não fazer isso na missa?  Porque é que não temos aqui 

aquele organista da freguesia não sei onde que tem o curso de órgão porque é que 

não vem cá tocar? Agora vamos lá ver, o Festival Internacional de órgão de Lisboa é 

talvez a única oportunidade para os órgãos serem de alguma maneira revistos e 

serem…, para a manutenção ser feita. São afinados, se há um problema numa palheta 

o Dinarte resolve, etc.. se não for o festival os órgãos começam todos a cair ir, pelo 

menos aqueles onde nos temos intervindo. No Porto é outra coisa, tem lá um 

organeiro próprio e tem umas jornadas de órgão Sei eu aqui nós temos a possibilidade 

de duplicarmos os concertos que nós fazemos, sem dúvida nenhuma e não é difícil, os 

concertos são relativamente baratos, são concertos que se fazem…, não há custos com 

sala, não há custos com segurança, não há custos com uma série de coisas, são 

concertos que saem relativamente baratos, perfeitamente exequíveis e eu tenho 

impressão, há aqui um factor a desfavor que é o facto de não podermos cobrar 

bilhetes nas igrejas, portanto há logo ai uma receita que não é conseguida de modo 

portanto, exige-se então que é com os mecenas que vamos cobrir essa diferença, caso 

contrário até seria possível, se pudessem cobrar, até seria possível até fazer muitos 

mais…. 

Mas fora dessa época do festival do órgão depois a música de órgão fica um pouco…. 

Pois fica. Há umas iniciativas isoladas, portanto como disse no Porto esta…, há outros 

concertos, os açores fizeram 2 festivais de música, 2 festivais de órgão exactamente. A 

Gulbenkian continua a apoiar a realização de 4 ou 8, agora não sei, concertos de órgão 

com os organistas portugueses e pronto. Para além disso não sei de mais nada. Agora 

nós estamos a tentar alargar o âmbito dos nossos concertos de órgão. 

 

Isso remete-me aqui para um outro conjunto de perguntas que tem a ver um pouco 

com a diferença, as diferenças do reportório, as diferenças dos instrumentos, as 

várias diferenças que existem no mundo da música. E dentro dessas diferenças como 

é que vocês têm lidado com os reportórios desde a música mais antiga, digamos 

assim, à música mais dos jovens compositores…. Como é que tem entrelaçado essas 

coisas todas? 

Não há qualquer tipo de preferências. Ou seja, nós tanto editamos um CD agora com o 

Buxtheude como também podemos fazer um festival de música contemporânea com 

compositores do séc. XXI, como tivemos agora, nós tivemos 12 compositores do séc. 

XXI no festival dos Açores. Nomeadamente compositores espanhóis. Compositores 

não, música composta já este século, portanto aqui não há qualquer tipo de…, não 
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temos aqui qualquer tipo de partipri, e até temos um grande apreço pela música 

contemporânea porque acho que…. 

Mas digamos que os públicos e os mercados dentro dessas músicas também são 

diferentes ou não? 

Eu acho que não, não necessariamente, pelo menos agora nos Açores vi o público foi 

ao Festival de Música Contemporânea, o público vai a toda a música. No festival de 

órgão por exemplo vamos ter Messian este ano, já tivemos música contemporânea 

espanhola para órgão também num dos festivais, não consigo precisar agora se foi no 

5º ou no 6º, e o público assistiu. Aqui no Palácio Foz já tivemos belíssimos concertos de 

música contemporânea, infelizmente com pouco público, tivemos por exemplo o ... 

Ensemble, Oficina Musical.  o ... Ensemble é um excelente grupo espanhol que veio cá. 

Nos temos uma parceria com o Instituto Cervantes que organizamos concertos com 

artistas espanhóis e o Cervantes contribui para a vinda…. 

Portanto quer dizer então que essa interligação das diferentes músicas e diferentes 

estilos musicais e épocas e reportórios se forem integrados de uma forma, digamos 

natural entre aspas, ajuda a que as pessoas vão incorporando, porque enfim, estas 

linguagens musicais, algumas delas exigem estruturas de recepção um bocadinho 

mais complexas, não é? 

Sim claro, mas julgo que as pessoas vão, como dizes e bem, as pessoas vão 

incorporando isso à sua maneira. Agora uma coisa que se continua a ver é nos 

concertos de música contemporânea algumas pessoas levantam-se e saem, isso aí 

acontece. Agora por exemplo, há um concerto de música contemporânea numa sala 

com 185 pessoas, acabaram 185 mas entraram 205, saíram 20, mas isso é normal. 

Uma outra coisa que referiste à bocadinho em relação ao trabalho que a juventude 

desenvolveu teve a ver com concursos. Os concursos da Juventude Musical 

Portuguesa que durante uma fase da sua realização eram um marco importante dos 

jovens músicos. Porque é que era… foi a realização desses concursos? 

Os concursos fizeram-se até 95. O Miguel Henriques fez até 93 e depois fiz o último 

concurso em 95... 

Começaram em 88 se não me engano… 

Começaram em 88, 86…, eram bienais. Os concursos eram muito interessantes, mas 

atenção numa altura em que o concurso de Jovens Músicos ainda não existiam não é. 

Já na altura nos últimos concursos a direcção da JMP teve dificuldade com o 

financiamento, depois em 95 eu tive sérias dificuldade e atenção, nós tínhamos 173 

professores nos júris, estamos a falar de grandes concursos, concursos nacionais, nos 

tínhamos provas no país inteiro, todos os instrumentos para todas as escolas, todos os 
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alunos, digamos absolutamente geral, digamos assim. Isso era uma coisa muito 

importante, até para as escolas cruzarem informação em si, os professores verem um 

amigo, os alunos verem um amigo, os colegas de outras escolas, estão lá os melhores 

digamos assim, eu acho que isso era muito importante para dinamizar, para 

informar…, os resultados da aprendizagem, isto está a resultar, não está a resultar, o 

que é que fazem etc… A partir de 95 deixamos de fazer, ainda pensei fazer em 97, fiz o 

projecto apresentei, não tivemos resposta… 

Mas aí por questões de natureza financeira mesmo? 

São razões da financeira porque para já não era possível fazer da mesma maneira com 

o 197 professores e com as próprias aí tinham de intervir não é. As próprias escolas 

umas delas faziam tudo de muito boa vontade mas outras tinham um ar polémico, 

criavam dificuldades, não temos sala, não temos piano, não temos afinador, não temos 

afinador não, não temos acompanhador, não temos não sei que, quer dizer…. 

Portanto algumas desculpas digamos? 

Exactamente. Algumas faziam com a maior das boas vontades e aliás quem 

colaborou…, quer dizer professores prestigiadíssimos a ensinar cá em Portugal foram 

os que mais aderiram e isso é importante fazer, vamos fazer, vocês contam connosco, 

etc.. A outro nível certas escolas começaram a criar problemas e não sei que e numa 

coisa dessas ou se faz com toda a gente e com todos a colaborar ou então não vale a 

pena, estarmos aqui com guerras e com problemas que nós éramos 3 pessoas a fazer 

quase…, a deitarmo-nos as 4h da manha e a comer pizas…. 

E esses concursos, para além desse lado de mostrar o trabalho que as escolas faziam 

e poder haver comparação, também estabelecia alguma concorrência entre as 

instituições…? 

Entre as instituições, entre os alunos e entre os professores. 

E isso é uma coisa de salutar?  

Era muito salutar. Aliás, a concorrência é o melhor que pode haver para incentivar, 

enfim, para as pessoas tomarem mais consciência e trabalharem melhor. Quer dizer, 

acho que isso é fundamental no ensino da música e em qualquer área é fundamental. 

Se é assim nas ciências, nas investigações, nas medicinas é em todo o lado 

Mas não há concorrência nesta área? Como é que… 

Eu acho que não há a concorrência…, eu acho que não, por acaso é uma interessante, 

não me parece que aja. Agora quem está de fora como nos estamos, e ouvimos, por 

exemplo aqui no Palácio Foz, fazemos concertos com os alunos da escola superior de 

música, fazemos concertos com os alunos da metropolitana, fazemos concertos com 



61 
 

os alunos do Porto, etc, nos vemos um nível dos alunos que nos chegam, dos alunos 

não, dos jovens, alguns destes já são professores não é, são profissionais…, vêm 

daquelas escolas, nós comparamos e percebemos que a formação não é de todo igual 

a nível superior, não é de todo. 

E isso significa o quê? 

Isso significa que há escolas melhores que outras. Agora… 

Mas desculpa lá, há escolas melhor que outras sob que ponto de vista? 

Há escolas que formam melhor os músicos, mais rapidamente. Ou seja, com a mesma 

idade um aluno que está a estudar numa determinada escola, escola A, comparando 

com um aluno que está a estudar na escola B, não é, em palco, digamos, o concerto 

dado pelo aluno A da escola A e o concerto dado pelo aluno B da escola B, nós 

notamos que há uma diferença notória na atitude com que eles se apresentam em 

palco, a autoridade com que eles abordam o reportório…, isso é uma coisa que se 

nota. Ora bem, se nós podermos fazer isso antes, antes de eles chegarem ao palco, nos 

podemos fazer isso quando eles ainda estão a estudar, quando eles têm 12, 13, 14, 15 

anos, não é, melhor ainda. Daí a importância desses concursos, desses grandes 

concursos nacionais. Ora bem, não havendo esses concursos o que é que nós temos? 

Temos o quê? Temos o concurso de jovens músicos, mas o concurso de jovens músicos 

é um concurso, que apesar de ser um concurso muito importante para os mais novos 

etc. não é um concurso desse tipo, não é um concurso que põe toda a gente a 

confrontar-se com toda a gente. É um concurso que abre provas, que recebe aqui em 

Lisboa e no Porto se não me engano, eles concorrem, já estive uma vez no júri a 2 

anos, concorrem mas concorrem muito poucos, não é, e nós efectivamente temos ali 

grupos interessantes a vencer, e quem ganha tem qualidade, mas não há esta grande 

confrontação de todos os alunos com todos os alunos. 

Imagino que estejas a introduzir aí alguma crítica ao modo como se realiza o trabalho 

da formação artística nas escolas no sentido em que devia ser mais 

profissionalizante, devia haver um maior contacto com as práticas artísticas ou…, a 

ver se eu entendo o que estás a dizer. 

Talvez, a minha intenção não era criticar o ensino, quer dizer, mas se nos formos ao 

fundo da questão acabamos por chegar a essa conclusão exactamente. Se perguntares 

porque é que o aluno que vem da escola A é superior ao aluno que vem da escola B, ou 

apresenta-se com outra atitude em palco, se nós formos a perguntar, aprofundar as 

ideias das causas disso com certeza que a questão é essa. Ou seja, porque a escola A se 

calhar tem um maior ligação com o palco, a orquestra, aquilo que for, a escola B nem 

tanto não é, e portanto vamos chegar aí. Eu acho que sim, a sociedade civil, o meio 

musical, a cidade a urbe, a sala de espectáculos, a junta de freguesia, o que for, tudo 

isso, toda essa rede deve de estar muito mais ligada com a escola, a escola pode 
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perfeitamente oferecer-se para dinamizar certos espaços onde se insere que é 

perfeitamente possível. Concertos ao fim da tarde é uma coisa que qualquer escola 

pode fazer em qualquer lado, basta haver vontade, basta os professores dizerem 

assim: bem, uma parte do meu tempo vai ser…, eu vou…. 

Mas ai tendo em conta o que referiste a bocadinho, enfim, alguns dos 

constrangimentos, problemas que a Juventude teve, o peso da Juventude por trás a 

organizar as actividades, essa sociedade civil também, às vezes digamos, emperra 

muito esse trabalho por muita boa vontade que as instituições tenham não é? 

As instituições por mais boa vontade que tenham, exactamente não conseguem fazer. 

Nós desistimos de fazer os concursos, tenho pena, realmente era uma coisa muito boa 

mas fazer nas condições em que fizemos não fazemos mais. A fazer um concurso 

semelhante é com outro formato. 

E como é que pode sair disso? Dessa experiência toda que tem e particularmente 

nesta faixa em que maioritariamente a Juventude desenvolve trabalho profissional, 

pré profissional em início de carreira melhor dizendo, como é que isso…, como é que 

se pode desatar esses nós? Qual é a perspectiva? 

Nós somos uma sociedade muito preconceituosa e desconfiada e temos muitos 

problemas mas isso era muito simples, saber quem faz e pagar, é tão simples como 

isso. Quem pode disponibilizar verbas para pagar uma coisa dessas paga, e quem pode 

fazer faz, pura e simplesmente. O que acontece cá é o seguinte, quando se chega com 

um projecto desse tipo não é, em 1º lugar vamos a uma instituição pública com 

certeza, a um instituto o que quer que seja, as olham, torcem o nariz, “ah para que é 

que é isso? Nós temos outros concertos”, ou seja, que atribui os dinheiros, se não 

detectar imediatamente a virtualidade, o valor de um projecto desse tipo e apostar 

nele, se começar com desconfianças, coisas desse género, quer dizer, nada feito. 

E ainda há muitas diferenças entre as diferentes regiões do país? Porque vocês têm 

enfim, têm algumas delegações por várias zonas.  

Temos, temos 

E há algumas diferenças, porque se em Lisboa, no grande centro, há aqui este 

conjunto de problemas imagino que noutros…, 

Isso não vai das regiões, não vai das Câmaras, não vai…, isso vai das pessoas pura e 

simplesmente. Acontece, por exemplo, se se dá a feliz coincidência termos numa 

delegação uma pessoa que se entende com a pessoa que esta na Câmara Municipal 

naquela altura…, pronto tudo feito, há concursos, pode haver tudo, essas coisas 

facilitam-se, fica tudo resolvido. Se não há uma relação pessoal, se aquela pessoa não 

esta no sitio certo e está outras, se ela se vai embora, cai tudo por terra, deixa-se de 
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fazer. Ou seja, não há um esforço continuado, programado, a la longue. Não há nada 

disso. Baseia-se tudo na pessoalização. As relações são sempre relações pessoais. 

Parte sempre duma relação pessoal, o que é péssimo. 

Quer dizer então que sob o ponto de vista artístico, música e cultural ainda não 

estamos numa sociedade relativamente desenvolvida que estimule esses diferentes 

percursos formativos e pré-profissionais ou inícios da profissão possam ter 

desenvolvimentos. De um outro modo é difícil iniciar-se uma carreira de músico? 

É difícil iniciar-se qualquer carreira nessas condições porque não há justiça. Portanto, 

se as coisas são todas pessoalizadas não interessa aquilo que a pessoa fez no seu 

currículo, a pessoa apresenta-se mas se outra ao lado tiver uma relação pessoal com 

quem entretanto, ou se conhecer ou tiver um canal privilegiado não é, pronto…. 

Olha, e ainda dentro disto, quais têm sido os principais constrangimentos que vocês 

têm reparado nesta inserção de jovens músicos na vida profissional? Quais são os 

principais constrangimentos que vocês têm detectado tendo em conta essa 

experiência toda de realização de actividades, de cursos…. 

Agora a situação está melhor do que o que estava, muito melhor. O grande problema 

para os jovens músicos penso que continua a ser e é trabalho, pura e simplesmente. 

Onde tocar. Eles agora tocam muito mais, mais orquestras, podem fazer reforços, 

podem…, têm mais trabalho. 

Sim mas no caso por exemplo da música de câmara digamos é um pouco mais 

complicado não é? 

É mais complicado. Têm problemas em exercer a sua actividade, a sua profissão, em 

tocar pura e simplesmente. Então vão fazer o quê? Acabam por ensinar. Vão ensinar, 

começam a ensinar mais e deixam de tocar.  

Portanto e isso acaba por ser um pouco um círculo... 

Vicioso... 

Um pouco vicioso e ainda não se conseguiu, nem vocês aqui com toda esta 

actividade conseguiram já encontrar….  

Não conseguimos. Nós fazemos o que podemos. Nós organizamos o máximo de 

concertos que podemos para os jovens tocarem. Nós temos a nossa porta aberta, 

quem quer tocar chega aqui e diz “Eu quero tocar”, e nós dizemos assim, “Queres 

tocar tudo bem, nós arranjamos a sala, arranjamos o piano, nós arranjamos a 

segurança, fazemos tudo, e você toca”. Agora não podemos dar um cachet a essa 

pessoa, porque se pagar um cachet a essa pessoas, vamos ter de pagar a todos ou 

outros e pronto temos de parar de fazer, pronto, isso aí não há possibilidade, mas quer 
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tocar, toca. Apresenta-se ao público através da JMP, é assim que funcionam as 

juventudes musicais em todo o mundo. 

E tem havido, tens estado a dizer que há um melhoramente, digamos assim, tem 

havido muita procura para haver esses tantos concertos ou também os músicos 

ficam um pouco a espera que aconteçam as coisas? 

Cada vez mais. Cada vez mais procuram-nos para a realização desses concertos. Nós 

temos neste momento a agenda cheia até finais de Dezembro, concertos desse tipo, e 

se mais tivéssemos mais se fazia. Nós podemos fazer mais, se aparecerem mais…, as 

propostas cada vez são mais. Propostas de Lisboa, do Porto, de todo o país. Nesse caso 

colocamos as pessoas em Lisboa e elas tocam, e não só de alunos atenção, de 

professores também. Ainda há pouco tempo, já tivemos professores de piano que 

estão a ensinar em escolas superiores lá para cima e nos conservatórios e vêm cá e 

tocam. Querem tocar em Lisboa no Palácio Foz ou no Palácio da Independência ou 

noutro sítio? Desde que seja uma sala com quem nós estejamos a trabalhar não temos 

qualquer problema. Tocam. 

Portanto, é importante que os músicos e que os professores de instrumento 

toquem? 

Exactamente, nem mais porque a pratica musical acho que é fundamental. 

Daí pode advir algumas melhorias sob o ponto de vista da educação, da formação…? 

Sem dúvida. Sem dúvida. Aliás isso é que faz a tal diferença, por isso é que os alunos 

daquela escola em que tocam mais se apresentam de outra forma que os alunos da 

escola em que toca menos, quer dizer, isso aí é perfeitamente…, isto é mesmo assim. 

Agora isto é um sistema que pode ser ampliado, tem todas as possibilidades de o ser e 

nós estamos a tentar encontrar forma de o fazer. Para não fazer 20 concertos fazemos 

60, nós podemos perfeitamente fazer 60 concertos com jovens normalmente não 

temos qualquer problema.  

E nessas zonas onde vocês têm delegações, se é assim que se pode chamar, essa 

actividade também é realizada com essa frequência ou é mais difícil as pessoas 

associarem-se para desenvolverem esse trabalho ao contrário do que acontecia, 

enfim no século passado, que não havia estes meios de difusão, nem esta procura, 

nem esta solicitação dos média nem esta pressão também em relação a algumas 

tipologias musicais em desfavor de outras…? 

Eu acho que.., as nossas delegações têm uma forma de funcionar muito autónoma e 

muito livre. Por exemplo na delegação da Covilhã fazem um concurso internacional. 

Por exemplo agora já não tem o apoio da câmara, cá esta a tal coisa, mudou a pessoa 
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não sei quê, houve qualquer coisa, deixou de ter o apoio da câmara, não tendo o apoio 

da câmara não sabe se se faz não é? 

Fizeram 4 concursos não é? Se não me engano… 

4 ou 5. E de um momento para o outro a coisa pára. Essa incapacidade de levarmos as 

coisas até ao fim. 

Aqui também, quer dizer, as politicas locais têm problemas semelhantes às politicas 

nacionais ou…?  

Eu julgo que é a tal questão da pessoalização das coisas, quer dizer, continua a ser por 

aí, basta haver um coiso qualquer, não faço ideia, mas julgo que é isso. 

Aí as autarquias também teriam um papel muito importante nesta rede e neste 

fomentar estas práticas não é? 

Sim, e é muito fácil. As autarquias podem perfeitamente ter um consultor, cada 

autarquia…, nós temos gente formada nas ciências musicais em quantidade suficiente 

para poder prestar apoio às autarquias nesse nível, não custa muito. 

 

Mas ainda não é uma coisa muito comum? 

Não é uma coisa comum. Parte tudo da vontade de quem decide. A pessoa se gosta de 

música gosta mas depois aparece um projecto musical “não mas eu prefiro a música y 

do que da música clássica, não gosto de música clássica, quero outra coisa…”. E vice 

versa. Também podem dizer que não querem jazz porque só gostam de música 

clássica, depende muito da vontade de quem lá está. Ou seja, não há um sistema justo 

que ponha toda a gente em igualdade de circunstâncias e que as pessoas sejam 

promovidas por mérito, não é, o que eu sinto é que é absolutamente indiferente que a 

JMP tenha feito cento e tal concertos de órgão para conseguir fazer outro festival 

noutro sitio. Ninguém quer saber disso, quer dizer, “você tem experiência, ah! pronto 

paciência problema seu.” É terrível quer dizer, a obra feita não interessa…. 

Pois mas estávamos a falar das delegações e dessa margem de liberdade e falaste na 

semelhança…. 

A delegação da Covilhã tem o Júlia Cardona e só faz o Júlia Cardona. A delegação do 

Porto tem aulas e promove alguns concertos justamente com o Instituto Italiano do 

Porto, e portanto tem essas actividades. Está a cargo das irmãs Diogo Costa e faz…, 

também faz alguns concertos, promove alguns concertos, sempre…, é interessante que 

a delegação do Porto faz algo que a Juventude fazia nos primórdios da sua actividade, 

está ligada ao Circulo de Cultura Musical, como sabes foi fundado cá e tinha como 

presidente a viscondessa de Carnaxide, a Luísa Sousa Pedroso, e entretanto, claro 
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como quando morreu a Condessa de Carnaxide, morreu a Condessa de Cadaval, 

morreu o professor Machado Macedo que também foi presidente, o duque de Lafões 

também tinha estado ligado também desligou-se e portanto restou a delegação do 

Porto e foi para o Porto que foram as portas da Luísa Sousa pedroso e todo espolio das 

portas da cidade, todos os artistas que por lá passaram e portanto há concertos do 

Circulo de Cultura Musical no porto e a JMP também está ligada a isso, como estava 

nos primórdios também, nós fazíamos concertos aqui no Tivoli com os artistas que 

vinham para o Circulo de Cultura Musical.  

O que é muito curioso e simultaneamente deixa antever aí uma outra coisa que é 

como digamos, houve como que uma elite se quisermos de pessoas que foi 

fomentando estas práticas artísticas cultivadas digamos assim. Agora isso está muito 

mais diluído não é? 

Também na altura não tínhamos a Gulbenkian, não tínhamos o Centro Cultural de 

Belém, não tínhamos a Casa da Música, não tínhamos nada disso. Só a Gulbenkian, o 

aparecimento da Gulbenkian obviamente que esvazia de sentido o Circulo de Cultura 

Musical em Lisboa quer dizer, mas o Circulo de Cultura Musical tinha o seguinte, fazia 

o Mundo português, ou seja, um pianista vinha fazer e fazia logo outros concertos, e 

viajava quase o mundo todo, quer dizer, se ele fosse correr o império corria meio 

mundo não é?  

Também significa que agora é preciso encontrar outras estratégias para se conseguir 

desenvolver o trabalho particularmente nesta área de intervenção que vocês 

realizam não é? É mais difícil agora? 

Eu não sei se mais difícil se mais fácil, isso sinceramente não sei responder. Mas agora 

sei que há um exemplo que nós temos que retirar desses tempos e temos que transpor 

para hoje, para a realidade de hoje em dia que é o seguinte, as instituições não podem 

viver isoladas, ou seja, há que haver essas redes, essas sinergias como se costuma dizer 

essas coisas não é? Há que criar esse tipo de coisas e cada vez mais os projectos que 

são os projectos mais viáveis são aqueles que conseguem agrupar, congregar, várias 

instituições que trabalharam para o mesmo objectivo. Isso realmente é uma coisa fácil 

de se fazer, é uma questão de vontade e é uma questão de pessoas também, é termos 

as pessoas certas com quem podemos dialogar os outros lados de boa vontade e 

tentamos fazer da melhor maneira possível. No fundo é uma questão de querer fazer 

de uma forma prática, eficiente e o mais económica possível. Isso conseguimos fazer 

desde que haja as pessoas certas nos sítios certos. Sem isso nada feito. 

Uma outra área dentro do que eu falei no início da nossa conversa tem a ver com a 

questão da edição, de que passou pela revista, passou ou passa pela edição de 

materiais de natureza mais pedagógica ou didáctica e passa também por edição de 

CDs de que o CD do João Vaz é um dos exemplos não é? E a pergunta que eu te quero 
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fazer em relação à questão das edições é esta: é difícil para a Juventude Musical 

Portuguesa desenvolver esse trabalho de edição? 

Esse trabalho como todos os outros trabalhos tem uma fase muito difícil que é a fase 

inicial, a fase inicial é um problema. E é um problema porquê? Porque as distribuidoras 

não pegam num livro, as livrarias também não começam a comprar… 

Mas porquê? Porque não há mercado para este tipo de…, no caso dos livros e da 

revista? 

É preciso penetrar no mercado, ou seja, em primeiro lugar. Nós por exemplo agora, só 

agora, com 3 livros publicados, nós temos mais não é, temos 5, o 6º está a sair e vamos 

ter 7 em pouco tempo, até 3 livros, para já, por exemplo as livrarias não compram, é só 

à consignação. O problema da consignação é que eles ficam lá com os livros de depois 

não fazem contas connosco. Nós temos livrarias, temos uma série de livrarias que não 

nos pagam há não sei quantos meses e depois os que ainda têm lá e não pagaram 

dizem que não têm livros, dizem que têm para não pagar. E portanto o caso é uma 

complicação tremenda, quer dizer nós temos que ter uma pessoa permanentemente 

ao telefone para tratar disso. Eu digo sinceramente, se fossemos uma empresa já 

tínhamos falido. Se fossemos uma empresa editora já tínhamos falido. 

Mas porquê isso? Quer dizer, pela nossa conversa tens referido que tem havido um 

desenvolvimento sob o ponto de vista da formação das pessoas, há mais gente que 

estudou música, tem havido um incremento das actividades musicais mas o que é 

certo é que não temos uma revista de música erudita, as publicações que existem 

contam-se pelos dedos de uma mão, e paradoxalmente aparentemente devia de 

haver aqui algum mercado, não só para os livros que vocês publicam mas também 

para a revista, porque é que…? 

Não, não há. Não há porque são muito poucos. Por exemplo os alunos, eu já vejo nas 

minhas aulas os livros do Bochmann fotocopiados.  

Ainda temos muita cultura da fotocópia? 

Muita cultura da fotocopia. Os alunos não compram. A revista por exemplo, não é 

viável porque não há leitores suficientes. Não há leitores que paguem a impressão da 

revista, não há, pura e simplesmente não havendo não é economicamente viável. O 

que é que fazemos? Quem compra revistas compra revistas inglesas, espanholas, 

francesas, etc.. 

Mas isso é um pouco dramático sob o ponto de vista do desenvolvimento do 

pensamento e da cultura musical pelo menos nas novas gerações ou não? 

Eu acho que isso não tem importância nenhuma. O grande problema no fundo é para a 

música portuguesa, é para os compositores portugueses. Esses têm mesmo 
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dificuldades em entrar numa revista francesa ou inglesa ou americana, não é. Agora, 

mas de resto para a cultura musical no seu geral, quer dizer, eles aprendem muito 

mais até a abrir uma revista Le Monde de la Musique, do que estar a … 

Sim mas exacto, mas estou a falar neste caso em concreto estou a falar digamos 

numa das componentes do mercado se quisermos, do mercado musical que tem a 

ver com a questão das revistas, tem a ver com a questão do conhecimento das obras 

dos artistas dos músicos portugueses que se desenvolve, das críticas musicais que se 

fazem…, portanto todo esse sistema que pudesse de alguma maneira fomentar uma 

outra visão sobre…. 

Não há público, não há público para a revista. Vou te dar um exemplo, um exemplo 

que não tem muito a ver com a revista mas tem a ver com o festival de órgão. Nós 

para o festival de órgão costumávamos editar um programa de sala até alguns deles 

bem feitos com fotografias a cores dos órgãos, com as disposições dos vários órgãos, 

com documentação, com artigos sobre os compositores, os intérpretes, sobre o 

reportório, notas, encomendávamos notas a críticos, enfim fazíamos uma coisa em 

condições e vendíamos por 6€, 7€ ou o que era. Prejuízo garantido sempre. Desta vez, 

resolvemos no último festival dissemos, ah se calhar 8€ ou 10€ é demais para um livro 

deste tamanho, vamos editar um livro de 60 páginas, vamos editar uma brochura de 

20 ou 30 páginas e vendemos por 5€. As pessoas não pagam bilhete, possivelmente 

até se interessam…, não querem. As pessoas só não compraram o bilhete como acham 

que aquilo é muito caro 5€, não têm problemas de dar 5€ para o cinema, mas 5€ para 

12 concertos já é caro de mais. Eles estão à espera que nós ofereçamos as brochuras e 

se não oferecemos ficam ofendidos, não pode ser. O que é que acontece com os 

estrangeiros? Aí a educação é fundamental. O estrangeiro chega lá e diz assim, eu 

quero comprar isto para contribuir para o festival, atenção e se for preciso no dia a 

segui ele chega lá, ele já tem um em casa, mas compra outro porque acha que é uma 

forma de contribuir 

Então porque é que achas que isso acontece em Portugal, com os portugueses em 

concreto? 

O português não se identifica com o Estado. O português acha que o Estado não é ele, 

é uma entidade de fora. Ou seja, o português acha que não tem nada a ver com isso, 

que isso não é…, acha que a rua não é dele, acha que a ambulância não é dele, acha 

que a orquestra não é dele, mas se ele começar a perceber que é ele que paga a 

orquestra, ele começa a pagar mais para ter uma orquestra melhor…. 

Mas por outro lado, no caso concreto aqui das edições, o facto de não haver o 

público que compra os livros e particularmente os livros que vocês têm editado, há 

aqui duas coisas que eu te querias perguntar, uma que é porque é que vocês 

continuam a editar os livros e a outra se não há também uma falha ou um falhanço 
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se quisermos da formação que é dada nas escolas e no ensino superior em 

particular?  

Possivelmente. 

Uma vez que a aquisição deste material é algo que também pode possibilitar os 

músicos poderem desenvolver outros trabalhos…, como é que tu vês estas duas 

coisas? 

Perguntas muito bem porque é que estamos a editar se não conseguimos vender? 

Grande pergunta. Vou-te explicar porque é que editamos o 1º Bochmann. Editamos o 

1º Bochamnn porque tendo um livro na mão nós sabíamos à partida que ia ser 

distribuído pela maioria das pessoas de análise deste país, nós íamos estabelecer 

critérios mínimos para o ensino da análise e ao estabelecermos critérios mínimos para 

o ensina da análise não se justificaria que um professor em Freixo de Espada a Cinta ia 

ensinar de forma diferente que um professor em Lisboa. Ou seja, isso é uma coisa que 

não está legislada, nós não temos um programa de análise que diz: “o senhor tem que 

usar o livro do Bochmann mas atendendo a que grande parte dos alunos de análise 

foram alunos do Bochmann não é, ao sair um livro eles não se sentem bem em não 

estabelecer aquilo como um mínimo daquilo que devem fazer e cria-se logo um nível 

de exigência em termos de ensino da análise, nós estamos a falar do ensino da 

harmonia, um aluno se não sabe harmonia não entende a música tonal, não pode. E 

aquilo faz com que haja um nível mínimo, que se nivele em todo o País o ensino da 

música. E eu achei que era meu dever fomentar, bater-me o máximo possível pela 

edição desse livro porque sabia que esse livro ia conseguir isso e conseguiu. E está a 

consegui. Nós vemos agora no último ano, e eu sou professor e vejo que os alunos que 

me estão a chegar vêm cada vez mais com aqueles conhecimentos básicos, digamos 

assim. Nós não temos já que lutar um 1º período inteiro e se calhar até o 1º e 2º para 

chegar àquele ponto, que é o ponto de partida. A partir dali já se consegue trabalhar, 

portanto foi por isso que editamos o Bochmann. A maioria do Bochmann está aqui ao 

lado um quarto à espera. É um livro que vendemos um livro por dia, dois livros por 

dia…, isso não paga de todo essa edição com capa dura e isto tudo…, isso tem que se 

fazer e fez-se. Felizmente o Ministério da Educação apoiou este livro, fizemos o livro e 

depois por acaso o Ministério da Educação depois divulgou, foi distribuir às escolas. Ou 

seja, foi distribuir àqueles que nos iam comprar o livro, devia ter sido isso, aliás até 

como depois foi dito por mim, às escolas secundárias onde o ensino da música e os 

professores até lucrariam muito em ter um livro destes, tem conhecimentos básicos de 

música que eles podem aprender aqui e nos conservatórios, o Ministério da Educação 

dos 1500 livros que comprou entregou aos conservatórios, os conservatórios 

entregaram aos alunos, os alunos não nos compraram os livros, pronto. Mas isso foi 

distracção ou uma coisa assim, também não vamos estar a criticar…, Só posso 

agradecer ao Ministério ter apoiado o 1º livro mas foi pena não apoiarem mais 
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nenhum. Nos outros já não quiseram apoiar os outros livros, nós editamos os outros 

livros por conta própria mesmo. Agora vou voltar a sugerir que apoiem os próximos 2 

livros, o livro do professor Filipe Pires e da professora Elisa Lamas para ver se enfim, 

acho que é perfeitamente…, é de inteira justiça que esses livros sejam apoiados pelo 

Ministério da Educação. Editamos um primeiro Bochmann por causa disso e editamos 

um 2º Bochmann porque achamos que o senhor Bochmann tinha uma série de 

exercícios importantes relativamente ao 1º e sobretudo para os professores era muito 

bom. Editamos o Cristóvão Silva porque não havia nenhum livro daqueles em 

português, e vamos editar a Elisa Lamas porque se não editarmos aqueles 

apontamentos perdem-se e são nem mais nem menos que os apontamentos da Nadia 

Boulanger e do Croner Vasconcelos. A senhora tem 82 anos, portanto corremos o risco 

de ficar sem os apontamentos, e são muito bons os apontamentos, eu estudei por 

aquilo, muita gente estudou, são apontamentos muito práticos que facilitam a 

aprendizagem de baixo cifrado. Nós fazemos isso por dever porque achamos que é 

nosso dever fazer, porque se ninguém faz fazemos nós, temos essa possibilidade, se 

não tivermos não fazemos.  

E o outro livro da Margarida, já é outra área…? 

É outra área. A Margarida tinha essa ideia de fazer o livro, nós tivemos possibilidades 

de o fazer, fizemo-lo, achamos que o livro…, o livro é muito interessante e é certo que 

é…, e esse livro pode ser viável comercialmente, pode vir a ser. Mas primeiro estamos 

a preparar uma campanha para as escolas também, para divulgar o livro, para os 

colégios e portanto vamos ver o que vai acontecer.  

Estamos a falar aqui em concreto da edição de livros, no caso de livros mais 

didácticos pedagógicos seriam importantes para, enfim, esse tal estabelecimento de 

um quadro mínimo de referência a nível nacional, mas também podemos falar da 

edição de partituras que aí o caso é semelhante ao mais complicado? Vocês aí não 

têm desenvolvido…? 

Já tivemos, fizemos por exemplo a partitura da ????? e fanfarras ????? carreira foi 

estreada pelo Ramon Encinar  com aSsinfónica de Madrid, acho que foi com a 

Sinfónica de Madrid, não quero precisar, pode não ter sido bem com a sinfónica, com 

outra orquestra qualquer, não estou a ver qual é…, mas foi estreada em Madrid, a 

partitura foi feita cá, na altura em que trabalhava cá o José Sacramento, que agora já 

não está cá. Agora as partituras já não são feitas por nós. 

Mas isto quer dizer não é propriamente, não me interessa saber quem faz ou quem 

não faz, é este problema da edição, do estudante ou dos estudantes e de haver um 

mercado de pessoas que estejam, que tenham essa vontade de comprar este tipo de 

partituras, de literatura musical portuguesa. Como como é que se pode dar a volta a 

isto? 
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Eu acho que isso não tem volta a dar. Só o Estado a intervir porque isto não é 

financeiramente viável uma empresa dedicar-se a editar partituras se não for 

patrocinada. Diz lá, quem é que vai pagar 50€ por 3 folhas de música?  

Porque isso depois remetem consequências sob o ponto de vista dos direitos de 

autor e das pessoas que vivem deste trabalho não é? 

Exactamente. Quer dizer, não é só o preço da tipografia, da arte gráfica, é o preço da 

partitura, montar a partitura, fixar a partitura não é, passar a partitura para o 

programa de computador, isso é caro. Embora talvez haja países…, é caro mas vai 

deixar de ser, porque qualquer dia os indianos já estão a fazer isso e a colocar na 

Europa com um clique de computador. Também é preciso ver isso não é. Quem diz os 

indianos diz os chineses, portanto a globalização nisso é muito boa. 

Mas quer dizer, os autores continuam a ter muita dificuldade em viver também deste 

trabalho?  

Não há qualquer possibilidade para um compositor pensar que vai editar e que vai 

vender não é. A não ser que sejam casos estrangeiros, no âmbito internacional, aí esta 

bem, mas não estou a ver ninguém neste momento em Portugal a conseguir fazer isso.  

Para terminar uma última pergunta que é esta, vocês na vossa pagina da Internet 

dizem que “desde sempre a trabalhar pela música em Portugal a Juventude Musical” 

entre outras actividades produz aquilo que nós tivemos a falar até agora, e a 

pergunta que eu te queria fazer era: como é que tu vês a música em Portugal? Quais 

são os principais constrangimentos e desafios que se colocam à música em Portugal e 

como é que tu vês a intervenção da Juventude Musical Portuguesa nesse contexto? 

Nesse contexto. Eu vejo a música em Portugal…, eu sou muito optimista em relação a 

isto, quer dizer sou muito optimista em certos aspectos, noutros talvez não, mas ou 

seja, acho que ultimamente, sobretudo com a queda do muro de Berlim nós 

beneficiamos muito com isso, tivemos um conjunto de professores que vieram ensinar 

para Portugal que elevaram em muito o nível do ensino em Portugal. A corda 

ressentiu-se e nós sabemos que como era…, o problema que tínhamos com os 

instrumentos de corda em Portugal e agora é uma coisa que é básica, nós não 

tínhamos músicos, mas… nós não tínhamos músicos com qualidade, um nível mínimo 

para fazer uma orquestra e agora temos. E temos aí e basta olhar para as orquestras 

dos jovens e ver o que se conseguiu nos últimos 20 anos…, maravilhas. Agora acho que 

o trabalho não está feito, nunca está feito, acho que é preciso complementar essa mais 

valia, as exigências…, o que se conseguiu no ensino da música com essa importação ou 

nós não importamos, limitámo-nos a abrir as portas a esses professores. Temos que 

complementar isso com um maior dinamismo, uma maior vitalidade da vida musical e 

isso aí é que é complicado. Quando o caso se resume ao ensino faz-se uma reforma, 

temos vários professores, quer dizer se tivermos mais de 500 professores isso com 
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certeza isso faz toda a diferença, mas agora a mentalidade das pessoas aí já não é 

simples. A mentalidade das pessoas nos sítios, nas instituições, no tecido social, quem 

decide…, aí é mais difícil e o problema aí é transversal e é um problema que não se 

resolve, não é culpa do governo, não é culpa das instituições, não é nada disso, é uma 

questão de mentalidade, uma questão cultural que atravessa tudo. Vai desde o técnico 

do teatro que não quer levantar-se da cadeira para ligar uma lâmpada porque acha 

que está muito cansado e não tem horas extraordinárias, ou o ministro… isso uma 

coisa…, aí o problema é muito grave, aí a coisa é muito complicada e isso aí realmente 

não se resolve com quedas de muros nem com nada disso, cada… 

E talvez com um outro tipo de intervenção do Estado também para além da 

sociedade civil digamos também com outra intervenção do estado que fomente 

essas práticas. 

Possivelmente…, quer dizer, mas nós dizemos assim: ah está bem mas para quê ter 

consertos sem ninguém, sem ninguém na plateia? Ah não mas é importante termos. Aí 

é irrelevante não termos 2, 3 anos de concertos sem ninguém na plateia em 

determinada sala. É irrelevante só que nós sabemos é que daqui a 5 anos ou 6 anos se 

calhar já temos 10 pessoas e daqui a 10 ou 20 que é o que interessa realmente…. Nós 

estamos a falar de politicas a médio e a longo prazo, nós não podemos querer ver 

resultados numa actividade numa determinada política cultural, a curto prazo. Ou seja, 

temos de apostar calmamente em certas áreas, em certas áreas mais estratégicas, 

temos que apostar em oferecer às pessoas um mínimo de bens culturais, não é, elas 

não terem de se deslocar 50 km para assistir a um concerto, pois é uma coisa muito 

importante. E não custa nada, julgo eu, com concertos que se conseguem fazer 2700, 

3000€, 3500€, não é, é perfeitamente possível fazer um concerto perfeitamente digno, 

quer dizer, não é nada caro, isso representa muito pouco para uma autarquia 

fomentar, não digo…, até mensalmente, porque não uma coisa dessas, numa 

determinada sala, ter 12 concertos por ano, falei em 12…, ter 6 concertos por ano não 

é, acho que é perfeitamente possível, ou seja, é uma questão de mentalidade ainda, 

porque os concertos são baratos. 

E aí como é que tu vês o papel da Juventude nesse interface… 

O melhor possível, nós gostamos de fazer concertos, nós estamos aqui por amor…, nós 

fazemos concertos porque gostamos de fazer concertos e é o nosso trabalho. Nós 

trabalhamos, isso é a nossa vida em parte… 

E aí és optimista? 

Nós somos profissionais a esse nível, quer dizer, nós somos para isso, quer dizer, as 

pessoas querem que nós fazemos um concerto? Pagam e nós fazemos o concerto, 

pronto. É o nosso trabalho, é um trabalho puro e simples, é um bem como outro 

qualquer, nós estamos aqui para fornecer. E estou optimista…, eu não tenho razões 
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para estar pessimista, ora vamos lá ver, espero que isto possa ser ampliado, quer dizer, 

obviamente que não posso estar optimista quando sei que as nossas actividades são 

deficitárias não é, e que não temos os apoios necessários para o fazer, não estamos a 

conseguir mecenato por todas as razões, mas também digo o seguinte, também 

depende de nós, nós é que temos aí ir á luta, não é, tentar captar mecenas, tentas 

captar patrocinadores e tentar viabilizar a nossa actividade, isso só depende de nós, a 

culpa aí não é de ninguém, é nossa. 

 

Conseguir mostrar a pertinência da cultura como um lado estratégico como à 

bocadinho estavas a falar desenvolvimento da sociedade portuguesa. 

Em tenho impressão que isso…, sabes uma coisa, eu não sou uma pessoa de muitas 

palavras, eu sou uma pessoa de actos. Eu acho que a melhor maneira de intervir aqui é 

fazer, não é. Porque se nós…, uma coisa é dizermos assim nós fizemos…, à dias cheguei 

a câmara municipal de Lisboa e disse assim: nós fazemos 3 anos, que apresentei lá ao 

senhor vereador da cultura, arranjei um papel que tinha a lista de concertos da JMP 

em Lisboa nos últimos 3 anos, eu disse assim, nos últimos 3 anos fizemos 95 concertos, 

estão aqui os concertos, datas, artistas, tudo…, nós em 3 anos fizemos 95 concertos 

em Lisboa e eu acho que isso vale. Nós em vez de 95 podemos fazer 300 concertos em 

Lisboa, não temos qualquer problema de o fazer não é, e fazemos em Lisboa como 

fazemos noutra cidade qualquer, nós somos uma instituição nacional, e estamos aqui 

para fazer. Podemos fazer os concertos que…, é a nossa vida é fazer concertos desde 

que haja quem os queira pagar, obviamente. A JMP não cai dinheiro para a JMP fazer 

concertos, agora se as câmaras, se os institutos, seja quem for, quem decide sobre isso 

disser assim: tomem lá e façam, nós fazemos. 

Então e há muito trabalho a fazer na tua… 

Eu acho que há muito trabalho a fazer é as pessoas saberem, conhecerem onde estão, 

eu todas as vezes que vou a certas instituições não sabem o que é a JMP. 

E já lá tinhas estado algumas vezes? 

Ás vezes não sabem o que é a metropolitana, as pessoas não sabem…, as pessoas não 

se informam, não fazem o trabalho de casa. Há pessoas que vão intervir nessas áreas 

directamente que são nomeadas para intervir na área da juventude, na área da 

cultura, e não conhecem. É preciso quem está no terreno, ir lá e dizer assim, nó 

somos…, não são as pessoas que vão trabalhar que vão…, um médico não passa pela 

cabeça de um médico que vá operar sem saber..., sem conhecer o corpo humano, quer 

dizer, mas nós aqui temos sobretudo na política temos pessoas que são nomeadas 

para determinados cargos que não sabem onde vão trabalhar. Isso temos de acabar 

com isso, isso é uma prática altamente destrutiva, isto é o pior que pode acontecer 
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para o tecido social, quer dizer, tudo se desmorona a partir daí. Ó António, eu estou 

aqui à quase 15 anos, não te vou contar quantas reuniões já estive em ministérios, em 

câmaras municipais, e estou sempre a dizer a mesma coisa. E é absolutamente 

indiferente que tenhamos feito 95 concertos ou 9 concertos ou 1, estamos ao mesmo 

nível de quem não fez nada percebes? 

E isso é difícil de mudar? 

E isso aí…, esse é que é o grave problema, o problema de mentalidades.  

Mas ainda continuas com força ou a Juventude ainda continua com força para ir 

tentando mudar…? 

Enquanto eu estiver aqui é a minha vida. Enquanto eu estiver no cargo em que estou 

que é aqui presidente da direcção desta casa é o meu dever, é isso que faço. Quando 

eu sair daqui, quando perder a paciência vou-me embora e não falo mais em 

concertos…, porquê? Fechei os portões e não faço mais nada.  

Porque isto cansa, chega a um momento que também cansa? 

Tu tens a sensação que estás a arrastar uma carroça de bois não é, e depois encontras 

uma pedra e voltas para trás e andas assim, é a dança das santolas, 1 para frente, 2 

para trás, 2 para o lado, quer dizer…. 

Obrigado e bom trabalho.   
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Helena Rodrigues 

Sob o ponto de vista da investigação tens desenvolvido um conjunto de trabalhos no 

âmbito dos estudos da aptidão musical. E a primeira pergunta que eu te quero fazer 

é: de que é que falamos quando falamos de aptidão musical? 

De que é que falamos quando falamos de aptidão musical? É assim, acho que a melhor 

forma, se calhar, de responder a essa questão é através de um artigo “Viagem em 

torno do conceito da aptidão musical” e portanto, é muito difícil em dois minutos ou 

em cinco minutos dizer tudo o que possa pensar sobre aptidão musical, portanto, a 

melhor resposta acho que está nesse artigo. Agora, talvez o que eu possa dizer, que 

pode acrescentar algo mais, é que quando falamos na aptidão musical estamos a falar 

de desenvolvimento musical e estamos a falar em ensino. Porquê? Porque todos 

somos diferentes e se todos somos diferentes temos de ser ensinados de formas 

diferentes. A questão também se pode pôr em paralelismo, de quê que falamos 

quando falamos de aptidão desportiva? E eu aqui vou um bocado já directamente ao 

assunto, será que todos nós podemos ser Ronaldo? Se formos ensinados da mesma 

forma como o Ronaldo? Não. Há um talento específico para o desporto, como há um 

talento específico para a música. Agora podemos chamar o que quisermos, talento, 

aptidão, capacidade, competência, etc., etc. e normalmente a escolha de uma 

determinada palavra está associada também a concepções epistemológicas de fundo 

muito mais vastas. Mas se nós quisermos, digamos, ultrapassar a barreira das palavras, 

há qualquer coisa a chamar de muito específico e que é observável desde o 

nascimento, quer dizer, eu não tenho dúvidas que quando trabalho, e se calhar as 

diferenças intra individuais e inter individuais são mais observáveis ainda quanto mais 

pequenino se é. Porquê? Porque depois vem a educação e muitas vezes a educação é 

uma forma de igualizar aquilo que é uma diferença. Isto é, de certa forma às vezes a 

educação é um empobrecimento, porque é redutora, quer fazer de nós todos iguais 

quando não somos. E há aqui muitos paradoxos no discurso educativo, porque quando 

nós olhamos para uma criança que tem aquilo que é chamado necessidades educativas 

especiais ou crianças excepcionais, qualquer que seja o lado da curva normal onde 

estejam, portanto, sejam as sobredotadas ou as que têm algum tipo de dificuldade 

nalgum domínio específico, nós olhamos para elas como crianças que têm 

necessidades educativas especiais. A verdade é que todos nós temos necessidades 

educativas especiais e ninguém é igual e quem trabalha com pequeninos vê que há 

diferenças até de sociabilização. Quer dizer, há crianças que olham para nós e que são 

extremamente sedutoras, que procuram o contacto social, há outras que são mais 

reservadas, quer dizer, e isso está em toda a natureza do comportamento humano. 

Portanto, quando nós falamos em aptidão musical estamos a falar numa determinada 

forma de reagir à música, e em que todos nós temos uma matriz muito própria. 

E a não aptidão? 
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Não existe. Toda a gente tem aptidão. 

Para a música, neste caso? 

Claro, evidentemente que sim. Quer dizer, isso não existe. Isso não existe, quer dizer, é 

a mesma coisa se me perguntares ‘e o não humano?’, é que isso estarmos a falar do 

humano, não existe o não humano, quer dizer, a partir do momento que falamos do 

humano a aptidão musical é qualquer coisa matricial, profundamente…Isso não existe 

Muitas vezes essa ideia da aptidão é uma ideia que condiciona por exemplo, ou pode 

condicionar, a entrada em determinado tipo de estudos artísticos, ou não? Pergunto 

isto porquê, por exemplo, no caso dos conservatórios de música a entrada das 

crianças vem muito com esta ideia de ‘nós vamos avaliar a aptidão musical’. 

Quer dizer, há aqui muitos equívocos e por isso é que eu nunca, aliás, se eu posso 

voltar atrás no meu percurso académico eu devo dizer que me comecei a interessar 

por estas coisa porque fiquei traumatizada com uma situação. Eu tinha acabado de me 

licenciar, tinha o curso de piano e fui convidada para estar num júri de acesso de 

crianças no Conservatório Gulbenkian em Braga, isto foi há vinte anos atrás pelo 

menos, vinte/vinte e cinco anos atrás, vinte cinco talvez, e portanto eles precisavam da 

figura do psicólogo para legitimar a selecção das crianças, e eu estive lá a fazer essa 

figura e na altura era completamente naíf nestas questões e senti-me com a 

consciência bastante pesada, no fim, porquê? Porque comecei depois a pensar, quer 

dizer, o que é que se fazia na altura? É que se calhar foi melhor que todos nós, na 

altura, para aquilo que nós sabíamos, foi o melhor que se arranjou e portanto aliás 

quando eu cheguei lá já estavam… bom, foi o melhor que se conseguia fazer na altura. 

Mas objectivamente, o que se fazia era pedir, por exemplo, às crianças que cantassem 

uma canção à sua escolha. Obviamente que aí havia logo uma margem de erro muito 

grande. Havia crianças que tinham passado não sei quanto tempo a ensaiar uma 

cançãozinha para mostrarem ali, havia crianças que tinham sido altamente 

estimuladas em casa para o fazerem, havia crianças que traziam uma canção muito 

elaborada e muito difícil e que cantavam mal, havia crianças que traziam uma canção 

muito simples e que cantavam bem. Isso é um exemplo, mas muito mais, se eu agora 

estivesse aqui a escalpelizar os vários testes que se fizeram, em qualquer um deles 

encontrava múltiplas deficiências, para não falar já nos factores afectivos. Eu lembro-

me, por exemplo, de ver uma criança que entrou completamente emudecida e que 

não fazia absolutamente nada e quando eu lhe disse ‘vem sentar-te aqui no meu 

colinho’ e comecei a falar com ela, ela começou de repente a cantar e muito bem. 

Portanto, havia aí também factores emocionais que tinham que ser tratados. Portanto, 

eu no fim dessas provas senti-me altamente incomodada, e continuo a sentir-me nas 

questões de avaliação, questões de avaliação que eu estudei com profundidade e eu 

não vejo realmente uma saída. O que é possível é diminuirmos margens de erro, 

encontrarmos soluções não é possível. Quem sabe alguma coisa de avaliação sabe que 
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é assim. É possível diminuir o erro mas não é possível de facto encontramos soluções 

de mensuração rigorosa, não é possível. E portanto, se calhar isso, claro que se eu for 

coerente com o meu discurso se calhar vou para um discurso utópico e que se calhar é 

aquele que preferia fazer, quer dizer, toda a gente deveria poder aprender música, não 

deveria haver necessidade de classificação, a classificação é uma espécie de … cria 

dependências, cria relações com o saber e com a aprendizagem que não são aquelas 

que eu acho que são as desejáveis. Da mesma forma que as pessoas deviam trabalhar 

porque o trabalho devia de ser criativo e isso vir a realizar mais as pessoas, também se 

devia querer a prender não para tirar a nota X ou Y ou para ter o emprego X ou Y, mas 

porque o saber e a aprendizagem nos realiza como pessoas. Agora, eu sei que isto, se 

calhar, vou entrar no domínio de alguma utopia e de um discurso poético que se calhar 

não é, infelizmente, adequado para a massificação do ensino e para a formatação das 

coisas em que vivemos. 

Isso é uma das componentes do trabalho no âmbito da psicologia da música e da 

pedagogia musical. Uma outra componente do trabalho tem a ver com, enfim, um 

trabalho de investigação e um trabalho de formação nesses grupos e algo que é 

relativamente recente na universidade portuguesa que são os estudos da psicologia 

musical. O que é que são esses estudos? Que tipo de trabalho é que é desenvolvido? 

E como é que isso é visto, sentido da universidade? 

As tuas questões são questões que dão, cada uma delas, pano para mangas. Mas, 

vamos lá ver, a aptidão musical é um dos capítulos da psicologia da música e não se 

pode sonegar isso, e eu gostaria de dizer que aquilo que eu posso ter aprendido 

melhor com o estudo da aptidão musical é uma coisa que, a quem faz investigação 

empírica, não pode escapar, que é a questão de ter critérios. Podemos chamar 

critérios de medida, critérios de avaliação, formas de olhar que se visam objectivas e 

portanto, eu acho que num programas de estudos de psicologia da música, aliás, 

muitos dos trabalhos da psicologia da música com qualidade são trabalhos do princípio 

do século. Há muito trabalho do princípio do século com muita qualidade e devem ser 

conhecidos, e que não é por acaso que eles estão ligados à questão da avaliação da 

aptidão musical. Porque, na altura o paradigma vigente era muito da psicometria. E 

portanto, claro que depois a psicologia evoluiu para outras dimensões e isso é assim 

para todas as ciências, não é? Agora, não podemos abandonar a casa mãe até porque 

há muita questão de rigor e de olhar científico que se aprende com o estudo da 

aptidão musical. Como eu acho que não encontrei soluções, não há soluções para se 

fazer uma avaliação muito mais como eu acho que devia ser feita, interesso-me muito 

mais pelas questões do desenvolvimento musical. Porquê? As questões do 

desenvolvimento musical porque e que radicam necessariamente nas questões de 

aptidão musical, podemos chamar-lhe o nome que quisermos, talento, capacidade, 

competência, energia, matriz, podemos lhe chamar, há agora outros termos novos, 

não é por agente mudar as palavras que muda a qualidade, mas, enfim… e portanto, as 



78 
 

questões do desenvolvimento musical interessam-me muito porque elas também se 

prendem muito com as questões da aprendizagem do ensino, e se calhar muito mais 

importante com a questão existencial do estar em sociedade e de nos realizarmos 

enquanto seres humanos. Porque aqui tenho uma perspectiva diferente da, por 

exemplo, da Steaven Pinker, que defende que a música é apenas o cheesecake. Da 

minha experiência com bebés, eu vejo bebés muito pequeninos e não tenho dúvidas 

que há uma ligação muito forte com a música, como se a música fosse qualquer coisa 

de muito matricial na espécie humana e portanto, eu acho que se a música fosse o tal 

cheesecake de que ele fala, se fosse o tal luxo, se calhar seguindo aquele paradigma 

que fala de que nós temos as funções que são necessárias para a sobrevivência da 

espécie, a música já teria desaparecido, e não, a música vai sempre sobrevivendo. É 

claro que o meu conceito de música é bastante abrangente mas, esta ligação com o 

som, esta ligação com a vibração, esta ligação com a comunicação, eu diria que a 

música é qualquer coisa de muito matricial e primária na comunicação humana e isto é 

uma coisa que vai sobrevivendo ao longo de todos os tempos e entre todas as culturas. 

Quer dizer, aí não sou especializada e gostava de fazer muito mais nos estudos de 

etnomusicologia e de interculturas mas, quer dizer, quando falo em casos 

excepcionais, há ali um ponto que afinal eles não tinham, é preciso ver, não tinham 

música? Mas o que é que se entende por música? Não tinham ligação com o som? Não 

tinham…? Quer dizer, a minha definição de música é bastante abrangente e portanto, 

eu não tenho dúvidas que a música é um mecanismo necessário à sobrevivência da 

espécie. E quando digo ‘não tenho dúvidas’ é porque estou a fundamentar isto de uma 

coisa de observação empírica. Se eu tenho bebés que reagem tão fortemente à música 

ainda antes de saberem falar ou ainda antes de saberem andar, eles cantam e eles 

dançam é porque é qualquer coisa muito importante. Não tenho dúvidas também que 

através da música já tenho estado, claro que não sei se será através da música mas 

através da personalidade de algumas pessoas que utilizam música, se calhar não é 

directamente através da música porque a música em si pode ser muitas coisas, é 

através das pessoas que a fazem, mas pode ser um mediador fantástico nas relações 

humanas e na comunicação. Agora, não é a música em si, a música só dá alguma coisa 

quando é ouvida ou realizada por um ser humano. Digo um ser humano, pronto, aqui 

há algumas coisinhas feitas em relação aos animais e daí não me vou pronunciar. 

Mas estávamos no contexto da formação pós graduada e na introdução da psicologia 

da música e da pedagogia musical na estrutura da universidade e uma das linhas de 

investigação que é da preocupação no âmbito do desenvolvimento artístico e 

musical. E a outra componente da pergunta que eu tinha era, tinha a ver com, como 

é que foi a introdução deste tipo de curso no âmbito, neste caso das ciências 

musicais, quando é certo que desde o século XIX se falava muito que algumas das 

componentes da musicologia tinha a ver com a componente da psicologia musical, 

embora só no final dos anos 90 é que aparece, digamos de uma forma diferente. 
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Porquê isso? Porque sentiste essa necessidade da existência de um curso? E que tipo 

de constrangimentos houve, ou não houve, na introdução desse curso? 

Eu penso que essa necessidade concerteza que já está criada há muito mais tempo 

porque, como tu bem dizes, já aparece com as Ciências Musicais na formulação já do 

século XIX e a área da Psicologia e da Pedagogia Musical, tanto quanto eu sei, aparece 

ao mesmo tempo que surge a formulação do curso em Ciências Musicais. Agora, de 

facto a inclusão real é muito tardia, e do meu ponto de vista é muito incipiente ainda 

porque tem havido dificuldades não só na formação de pessoas que possam dinamizar 

esta área, e porque, do meu ponto de vista, isto é um bocado um problema circular, 

quer dizer, é preciso haver uma visão que diga ‘pois muito bem, se a Psicologia e 

Pedagogia Musical é uma área importante e se ela até está criada no curso em 1980, é 

necessário haver investimentos para que haja essas pessoas’ porque senão depois 

criam-se aquelas situações em que se diz ‘não há massa crítica’ e se não há massa 

crítica não se pode desenvolver o estudo. Por exemplo quando propus a criação do 

mestrado em Psicologia e Pedagogia Musical realmente houve algumas dificuldades 

porque havia esse argumento que não havia massa crítica no domínio. O problema é 

que se não há massa crítica, ela nunca se vai criar, não é? E portanto, naturalmente 

quando em mil novecentos e…, no princípio do século, quando Seashore começou a 

fazer estudos na área da psicologia da música, concerteza que também não havia 

massa crítica, ele foi dos primeiros, depois a partir daí e hoje há muita gente 

interessada na questão da Psicologia e da Pedagogia Musical. Evidentemente eu acho 

que poderia ser muito mais feito se houvesse condições institucionais e do próprio 

departamento de Ciências Musicais. Acho que o próprio departamento de Ciências 

Musicais deveria ter uma visão de futuro e baseada nas solicitações do meio educativo 

português, porque há, e creio que todos nós deveríamos estar muito mais atentos a 

essas solicitações. Portanto, quando me perguntas porquê avançar, quer dizer, eu 

muito sinceramente digo-te que, por vezes é muito difícil estar sozinha porque eu sou 

a única docente do departamento de Ciências Musicais nesta área, é muito difícil 

liderar uma área de estudos quando se está absolutamente sozinha, mas por outro 

lado também não tenho dúvidas que há muita gente interessada, muita gente 

necessitada e se calhar é essa a palavra chave, há muita gente necessitada e portanto 

eu considero que é um dever. 

Necessitada em que sentido? 

Porque sente essa necessidade. Há muita gente motivada. Portanto, a necessidade 

está ligada à motivação, portanto, há pessoas que, e isso tenho vários feedback’s, por 

exemplo no ano passado a faculdade no curso Orientações Musicais para a Infância, no 

curso de Verão, orientado para a faculdade foi o curso que teve maior número de 

inscritos e no final todos os inquéritos revelavam que as pessoas pediam mais esse 

tipo de formação e de uma forma mais continuada, o que eu acho que deveria ser 
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feito. E portanto, outra coisa que posso dizer, por exemplo, é que justamente para dar 

resposta a isto eu já há dois anos quando se falou na reestruturação dos mestrados, eu 

propus a criação de um mestrado especificamente voltado para a Psicologia e para a 

Pedagogia Musical e muito voltado para esta questão das orientações musicais para a 

infância, embora eu ache que há outros domínios que nós devíamos apostar e que 

estão em interface com a terapia, nomeadamente por exemplo, há muita gente, diz-se 

e a gente sabe que, trabalhar com crianças síndrome de Down, com problemas de 

autismo, com problemas de deficiências auditivas, etc., está mais que provado, e o 

livro do Olivier Sachs Musicofilia é um excelente defensor deste argumento, está mais 

que provado que a música pode ser uma grande mais valia para pessoas com esse tipo 

de necessidades, e nós devíamos estar atentos a isso e devíamos investir. E portanto, 

eu propus um mestrado nessa área e que viria concerteza a ter muitos interessados e 

seria concerteza um trabalho muito importante socialmente mas o que é certo é que, 

por razões que eu não vou agora aqui escalpelizar, esse mestrado não se avançou com 

ele. É lamentável, absolutamente lamentável. 

Por razões internas? Razões do Ministério? 

Não, julgo que pelo Ministério não terá sido porque o Ministério inclusivamente 

aprovou o mestrado, tanto quanto sei e julgo que isto é um dado seguro, o Ministério 

aprovou o mestrado em formação de professores antes mesmo de ele ter sido 

aprovado no Senado, o que é uma situação estranha e não sei a quem é que devo 

dirigir a minha crítica mas, de facto há aqui um desfasamento muito grande entre 

aquilo que são as necessidades reais, as necessidades educativas e aquilo que a 

universidade está a fazer. 

Já lá iríamos Mas, eu levantei estas questões em relação ao curso de mestrado 

porque muito do trabalho das teses que têm surgido vêm no âmbito de uma linha de 

investigação que é a educação artística para a infância, em particular para a primeira 

infância, e porque é que houve esse investimento tão grande nessa área? 

Na infância? 

Sim. 

Por muitas razões. Uma tem a ver se calhar com uma motivação intrínseca, minha 

pessoal, que eu posso dizer de uma forma científica ou de uma forma artística, da 

forma artística tenho-a na brochura do gato das notas em que diz ‘a professora 

Cotovia queria conhecer pássaros, passarinhos e passarões’, é uma maneira 

brincalhona de dizer que me interessa conhecer mais a natureza humana em todas as 

suas dimensões. Por exemplo, quando falamos na aptidão musical, uma coisa que 

sempre me fascinou é o paradoxo da contradição. E o que é que eu entendo por 

paradoxo da contradição? É fantástico olhar como é que o comportamento musical é 

tão estranhamente paradoxal. Isto é, por exemplo nós podemos encontrar pessoas 
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que são óptimas a improvisar mas quando se trata de cantar não conseguem, ou vice-

versa, ou podemos encontrar pessoas que são fantásticas a ler musicalmente e quando 

se trata de tocar de ouvido não conseguem, etc., etc., etc. Portanto, há uma série de… 

observar isto é uma coisa que eu acho de uma riqueza fantástica. Para mim isto é mais 

a dimensão do conhecer as pessoas. 

E a primeira infância entra aí porque...? 

A primeira infância entra aí porque se calhar é o começo. Quer dizer, eu tenho 

esperança que eu vá acompanhando não é só a primeira infância que me interessa, 

não, pelo contrário as questões da terceira idade vão concerteza um dia interessar-me, 

ultimamente tenho-me interessado também por questões mais de comportamento 

desviante, uma coisa que me interessa, há outras coisas que me interessam, as 

questões da percepção, por exemplo as questões da relação entre palavra e música é 

uma coisa que eu acho fascinante, quer historicamente quer em termos de percepção, 

quer em termos memórias, portanto, a relação entre palavra e música é uma coisa que 

eu … lá está. Agora, nem sei muito bem se eu posso dizer o que é que me interessa 

mais, se é a questão da comunicação se é mais… agora, que a primeira infância 

apresenta aqui um campo muito interessante de trabalho para nós percebermos estas 

outras coisas, sim. Isso por um lado, depois pelo fascínio de estar com os pequeninos, 

quer dizer. 

E esse trabalho todo no âmbito da primeira infância foi de certo modo também 

influenciado pelo investigador americano Edwin Gordon... 

Absolutamente... 

Pelos trabalhos que ele desenvolveu. Depois uma outra coisa curiosa que, enfim, isto 

em 95, houve um incremento muito grande a nível do país relacionado com, enfim, 

“as orientações musicais para a infância” que tem configurações bastante diferentes 

um pouco por todo o país, tendo em conta o trabalho em concreto que tu tens 

desenvolvido. Como é que tu viste esta reacção ou apropriação de intervenção nesta 

área da primeira infância? 

Bom, eu acho que é inquestionável que este grande interesse que se observa e que 

não morreu, nasceu e manteve-se pela chamada ‘música para bebés’ que é um termo 

de que eu não gosto, porque acho que a música é tanto para bebés como é para 

cavalos, portanto, eu não gosto do termo ‘música para bebés’ mas vamos passar sobre 

as palavras e portanto, este interesse pela chamada ‘música para bebés’ é 

inquestionável que eu acho que vem depois do professor Edwin Gordon estar em 

Portugal. Agora, eu acho que vejo também…, há a leitura não sei se sociológica se 

antropológica que eu faço e que está neste artigo, aliás que te dei hoje, é que eu acho 

que isto é uma espécie de mecanismo de compensação social. Há uma série de 

práticas de estar em conjunto, de estar em comunidade que se vão perdendo mas as 
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pessoas continuam ter essa necessidade e portanto, há uma série também de práticas 

de modos de vida que têm sido alterados e as pessoas às vezes já nem sabem muito 

bem estar com um bebé porque se não estão com ele desde manhã até à noite já 

desconhecem, já não sabem lidar com isso e portanto, e por isso é natural que 

havendo a influência do processo Edwin Gordan depois as pessoas tenham a mesma 

influência, acho que isso é saudável, que a mesma pessoa tenha dado origem a 

abordagens completamente diferentes e aí eu acho que é enriquecedor que haja 

diferentes perspectivas. Claro que também que no meio disto há pessoas que fazem 

um trabalho com a devida reflexão e aprofundamento e o cuidado que isto merece ter 

e há outras que fazem de uma forma leviana e apenas porque vão na carruagem do 

interesse mediático  

Mediático e não só, também por parte das famílias, dos pais... 

Exacto, do interesse de mercado, não é? E isso aí, como é que eu me situo? Contente 

porque de alguma forma tenho alguma responsabilidade pelo facto de ter encontrado 

uma pessoa que ajudou a renovar as práticas musicais no nosso país e não só, e que 

chamou muito à atenção para a questão da música na infância. Contente também pelo 

facto de isto valorizar a oportunidade do que se faz no Jardim de Infância, porque acho 

que é aí que nós devíamos investir muito, muito, muito mais, com uma certa pena de 

que isto não seja feito nem sempre com a profundidade e o cuidado que devia 

merecer por parte de todos nós. 

Eu estou a perguntar isto porque de uma forma muito simplista, digamos, que 

detecto duas grandes linhas em relação a esta intervenção. Por um lado, o 

desenvolvimento cultural, se quisermos no sentido lato e uma perspectiva que não é 

uma perspectiva funcionalista deste tipo de trabalho, e uma outra linha em que isto 

poderá ser um alimento para os futuros cursos de música, nos conservatórios, no 

ensino superior, para a formação de grandes músicos. Como é que tu te situas nesse 

plano?  

Ah! 

Porque o trabalho que desenvolves, e estava aí do ponto de vista do trabalho que 

desenvolves na Companhia de Música Teatral, penso que há um conjunto maior de 

preocupação artística do que a possibilidade de aquelas crianças poderem vir a ser 

músicos e portanto senti esta dupla corrente. Qual é a essa tua perspectiva em 

relação a esta dimensão, desta intervenção digamos artística, uma intervenção 

precoce da educação artística? 

Bom, é assim, em relação a isto tem a ver com a minha perspectiva em relação à vida, 

quer dizer, lembro-me muitas vezes do Lobo Antunes dizer que a educação deveria ser 

apenas criar instrumentos que dessem felicidade às pessoas, é qualquer coisa assim 

deste género que ele diz. E tenho a impressão que isto hoje no discurso vigente, esta 
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frase inteligente dele se calhar não faz muito sentido, para mim faz. Para mim faz e 

isso se calhar mostra a maneira como eu me situo em relação à música e à importância 

que eu acho que a música tem nas idades mais precoces. Eu acho que isso só é 

importante se nos ajudar a viver a todos melhor connosco próprios e com o mundo. 

Agora e portanto essa questão de andar aí fazer uma espécie de vedora de talentos, de 

bruxa de talentos, a detectar quem são os potenciais Mozart’s e os Bach’s  

Que ainda é algo que está muito presente, um paradigma ainda muito presente 

nalgumas estruturas de formação. 

É capaz, pronto, isso não me interessa absolutamente, interessa-me pouco ou nada, 

interessa-me só como curiosidade para perceber melhor a espécie humana, porque 

andar aí à procura com uma lupa, a procurar quem são aqueles que podem continuar 

com este sistema hierárquico em que uns são génios, iluminados e têm a graça divina 

de … qual é o Deus da música? É … 

Já me lembro 

Ok, que há uns que têm essa graça divina e há outros que estão cá em baixo a beber o 

sumo do cálice dos deuses, isso interessa-me pouco. Agora, isso coexiste bem na 

minha cabeça com: cada um deve fazer o seu melhor, isso sim. E portanto, acho que 

cada um deve fazer o seu melhor e a função da educação é ajudar a encontrar o que é 

que é esse melhor, essa é a função um bocado dos professores. Portanto, por um lado 

a minha abordagem aqui à música na infância é proporcionar o melhor possível, aquilo 

que nós temos de melhor para que depois cada um possa seguir o seu caminho e 

encontrar a sua forma de se realizar melhor enquanto pessoa e depois enquanto 

músico. De certa forma, se for para a pessoa ser excelente emblemático da música, 

óptimo. Mas pode ser noutras vias também. Isso aí é uma questão do sistema 

individual. 

E esse tipo de preocupações e o trabalho de investigação que tens realizado, está 

presente no âmbito da criação artística que também tens desenvolvido com a 

Companhia de Música Teatral e individualmente? 

Eu não me consigo dissociar, não é?! Qualquer pessoa que está viva, acho que procura 

pôr-se inteira naquilo que faz e por outro lado à medida que vai fazendo coisas 

também se vai transformando. Por exemplo, uma das experiências que eu acho que 

transformou muito a minha relação de eu estar na música, de viver a música foi o 

‘Bebé Babá’. Quando nós fizemos o ‘Bebé Babá’ tínhamos alguma experiência de fazer 

as orientações musicais para a infância, seguindo o modelo do professor Edwin 

Gordon, e eu tinha a minha formação clássica como pianista preparada para fazer 

recitais, música de câmara e todo aquele modelo de uma formação tradicional e com o 

qual, que eu acho que foi muito rico para mim e que eu volta e meia volto, embora de 

uma forma renovada, sim, como fiz por exemplo com as áreas do (?) com a Manuela 
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Moniz e que foi uma experiência fantástica, de ter feito um trabalho baseado num 

recital de música de câmara, de canto e piano e tivemos novas roupagens, não é?! já 

tínhamos feito vários recitais, aliás, nos Zagalos por exemplo, um recital normal e 

depois renovámo-lo (?) Portanto, quando nós fizemos o ‘Bebé Babá’ de facto a própria 

experiência trouxe-me grandes insights e trouxe-me grande…, quer dizer, acho que foi 

uma circunstância feliz. 

Sob ponto de vista artístico e investigativo? 

De todos: artístico, investigativo, humano, da minha relação com a música. 

E isso porque…? 

Isso porque foi uma aprendizagem muito rica perceber por exemplo que as pessoas se 

podiam ir transformando ao longo de um percurso com… que a música era ali um 

poderoso.... 

Os músicos e as crianças, os bebés, os pais? 

Sim. As reflexões sobre o ‘Bebé Babá’ vão estando escritas por exemplo, se calhar já 

estão desactualizadas as que escrevia em 2003 no livro do ‘Bebé Babá’, depois disso há 

um outro artigo que faz parte da música na educação e a música no divã tem novas 

reflexões, muito provavelmente o trabalho que agora fizemos na prisão, no 

estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo trará outras e tem sido sempre uma 

experiência … porque aí não há só um confronto musical, é um trabalho com pessoas e 

que obviamente também é uma circunstância feliz de eu estar com outros músicos 

como é o Paulo Maria Rodrigues que é, pronto, que é meu irmão mas que acho que é 

um músico que escreve de uma maneira diferente do habitual, eu acho que ele é uma 

espécie de “alfaiate musical” que vai sempre à procura, ou um construtor de partituras 

humanas porque vai à procura do melhor que cada pessoa tem e toda a música é 

muito feita em função das pessoas, é o contrário. Portanto, enquanto que o paradigma 

normal é: há uma partitura e as pessoas interpretam-nas, aqui ele é muito mais o 

intérprete das pessoas e depois surge a partitura, é uma maneira diferente. Diferente 

de tudo o que tem sido agora o mainstream, porque se calhar noutros tempos e 

noutros contextos culturais é assim que as coisas se processam. E depois é uma 

circunstância feliz, por exemplo trabalhar com a Ana Paula Almeida, com a Isabel 

Gonçalves que também fez parte do primeiro ‘Bebé Babá’, quer dizer, acho que eu 

cresci muito com essas pessoas e com outros agora mais recentemente e eu própria 

me vou… 

E esses projectos todos, tu utilizaste o conceito num outro contexto, mas é aqui colo 

musical para uma primeira infância todos esses espectáculos, toda essa criação 

artística que tens desenvolvido para a primeira infância ou como é que a 

caracterizas? 
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É assim, eu gosto desta imagem do colo da cultura, o colo musical porque vejo que se 

calhar todos nós precisamos de colo. Não são só os bebés. E acho que esta ideia de 

partilha e de dádiva é muito mais interessante do que aquele modelo hierárquico em 

que há uns iluminados e há outros que são desiluminados, que fruem ou que 

consomem. Claro que, evidentemente, cada um deve dar o seu melhor e neste ‘cada 

um dá o seu melhor’ há pessoas com um nível de ligação com a música … 

Mas há uma diferença muito substancial em relação àquilo que que é um pouco 

mainstream de pensar a música para a primeira infância ou para as crianças, jovens 

da dita música infantil, é digamos um outro tipo de pensar isto, não é? 

Quer dizer, julgo que sim, espero bem que sim, porque…  

Queria era saber a tua opinião 

É assim, eu espero que seja uma perspectiva diferente de mainstream porque se for, 

quer nacional quer internacionalmente e parece que internacionalmente também é, 

quer dizer que o nosso contributo é inovador e criativo. E portanto… 

Estou-me a lembrar como o ‘andakibebé’ ou agora mais recentemente a ‘bichofonia’ 

que são coisas, enfim, de natureza muito diferente do que, pelos menos cá em 

Portugal, se está habituado a pensar e a ouvir quando falamos de primeira infância 

pensam ‘isso, crianças…’ 

Sim, e mesmo por exemplo a ‘grande bichofonia’, que lá está, até vai beber várias 

ideias ao Edwin Gordon e não só, a Murray Schaffer etc., quer dizer todos esses, se 

calhar vai beber a Bach e a Mozart e a todo o nosso legado musical obviamente, 

porque quando se é artista e aqui há uma grande responsabilidade da parte de criação 

do Paulo Maria Rodrigues, quer dizer, quem sabe onde é que ele vai buscar?, quer 

dizer isto, obviamente que isto, a criatividade dele é a imensa bagagem musical e 

científica e filosófica e humana que ele tem.  

Sim, mas a própria interpretação, todo o trabalho interpretativo em torno disso é um 

trabalho, digamos, rico sob ponto de vista do cenário, do imaginário... 

A própria concepção se calhar porque por exemplo, normalmente a gente aqui na 

‘grande bichofonia’ eu acho que a grande pedrada no charco é que nós pomos os 

professores que trabalham com as crianças a serem os actores e a serem os artistas. 

Ou seja, nós olhamos para eles, é um bocado um olhar sistémico sobre a sociedade e 

agente diz: ‘onde é que estão os problemas?’, já não estão nas crianças, estão nos 

professores, que precisam da sua auto-estima renovada, que precisam de saber o que 

é que é ser artista porque muitos destes professores que trabalharam connosco ou 

que vão trabalhando connosco têm um background musical mas nunca pisaram o 

palco à séria e portanto, eles precisam de saber o que é que é ser artista. Os seus 
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alunos precisam de os ver a ser artistas. E portanto, aqui o enfoque, eu acho que isto 

aqui que é alguma coisa de inovador, penso eu, porque normalmente quando se fala 

nas questões da infância pensa-se ou nas crianças a representar ou nas coisas que são 

feitas para as crianças e aqui nós pegamos nos professores, embora estas crianças até 

foram ao longo do ano, estiveram em contacto com estes professores e estes 

professores trabalharam connosco as coisas que as crianças vão rever e compreender 

melhor porque já foram alvo de atenção na sala de aula. Mas portanto, é um enfoque 

diferente, nós não estamos ali a explicar ‘olha, esta é a partitura tal, tem a forma tal’  

Portanto, é um trabalho mesmo de natureza artística, digamos?! 

Sim, quer dizer, e esta natureza artística acho que também existe logo na concepção 

do… 

E qual tem sido a reacção? E quais têm sido, enfim, os maiores constrangimentos, ou 

não, da divulgação e difusão desse trabalho? 

A questão da difusão e da divulgação é complicada porque, como tu bem me dizes, nós 

não fazemos parte do mainstream e não fazendo parte do mainstream não quer dizer 

que o nosso trabalho não possa ser bem apreciado pelo mainstream quando o 

mainstream tem acesso a ele, mas nós como Companhia temos todo o nosso 

investimento está predominantemente na questão criativa e artística até porque… e 

não e possível com os meios financeiros e logísticos que efectivamente nós dispomos 

deixar uma grande fatia orçamental, por exemplo, para a questões de difusão que 

ficam muito caras. 

Mas tem havido muitas solicitações? Ou são vocês que, isto é, porque havendo tanto 

incremento da dita ‘orientações’ ou da ‘música para bebés’, que não gostas desse 

termo, um poço por todo o país em finais da década de 90 no século passado, e 

havendo também algum incremento pelo menos do ponto de vista da literatura para 

a infância e de espectáculos para a infância, era um pouco perceber se dentro destas 

práticas, digamos, mais “eruditas”, estas práticas artísticas que vocês desenvolvem, 

como é que tem sido a reacção? Se é difícil realizar os espectáculos? Ou quais têm 

sido os principais constrangimentos? 

É sempre necessário uma dose de energia muito grande e de vontade nossa para o 

fazer. Eu diria que a nossa grande fonte de suporte são os pais, são as famílias, são as 

crianças, são os educadores, são as pessoas que estão no terreno. No lado das pessoas 

que têm responsabilidade nas estruturas e nas instituições há alguma mas é mais difícil 

por outras razões que agora não vou estar aqui a… 

Sim, mas qual é, digamos, uma principal razão? É porque uma questão, digamos, 

mais no mercado que aquilo não tem pessoas, que não é vendável, digamos assim? 
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Sei lá. Pode haver questões estéticas, pode haver questões de lobi cultural, pode 

haver… Pode ou há?  

Há, evidentemente que sim. Isto é uma realidade, quer dizer, eu não tenho dúvidas 

que já me aconteceu, por exemplo, pessoas com responsabilidade no país mudarem 

de opinião porque houve uma opinon maker ou porque alguém no estrangeiro disse 

que o nosso trabalho que era fantástico. Quer dizer, eu acho que as pessoas… e 

pronto, depois há aquelas questões, por exemplo, que têm a ver com as questões de 

programação cultural e que são um bocado ridículas, tipo: ‘mande-me um DVD, a 

gente manda o DVD’ mas a pessoa nunca viu o DVD, ou então ‘ah, mas isso eu já não 

quero porque já não é uma estreia’, mas por outro lado ‘ah, eu também não vos posso 

convidar sem ver o vosso trabalho’, quer dizer, há aqui um ciclo vicioso, ‘eu não quero 

porquê? Porque não há uma estreia mas também não vos convido porque não 

conheço o vosso trabalho’, quer dizer, isto é ridículo. Eu diria que a nossa grande, à 

parte alguns programadores, algumas instituições que reconhecem efectivamente o 

nosso trabalho, a nossa fonte de apoio são os educadores, são as crianças, são os pais, 

são os professores, são as pessoas que estão no terreno, à parte de algumas honrosas 

excepções, mas essa é uma grande fonte de apoio. 

Então quer dizer que há um impacto muito positivo desse tipo de, quer dizer, quer 

sob ponto de vista da investigação, quer sob ponto de vista da criação artística e da 

difusão artística, há um impacto positivo? 

É assim, se eu não achasse que há acho eu não estava a fazer porque uma pessoa deve 

aproveitar bem.... 

Apesar de todos esses problemas e constrangimentos que existem da apresentação 

pública, digamos, dos trabalhos? 

Claro, quer dizer, às vezes pequenas recompensas mesmo num espectáculo que valem 

muito mais do que uma crítica no melhor semanário do país, quer dizer, aliás... 

Também não têm aparecido muitas críticas sobre o trabalho, crítica musical, digamos 

Sim, quer dizer, por exemplo isso aí há nitidamente um défice em Portugal. Não há 

ninguém a criticar o que é que se faz nos chamados serviços educativos em Portugal 

porque não têm todos a mesma qualidade. Aliás, era uma das coisas que deveria ser 

feito, ter-se um olhar muito mais objectivo. Não tenho dúvidas que para alguns, que 

alguns serviços educativos são feitos com muita leviandade e sobretudo baseados 

numa perspectiva de: ‘nós temos que captar é um público alvo’ e isso é uma coisa que 

eu não gosto, ver as crianças tratadas como consumidores e como públicos alvo e 

como… portanto, o que interessa aqui são estatísticas e questões financeiras e não o 

valor intrínseco daquilo que nós temos para oferecer às crianças. Mas, portanto, 

estava eu a dizer que de facto não é por falta de … nós temos feito sempre algum 
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esforço de divulgação e de convidar pessoas que poderiam escrever sobre o nosso 

trabalho criticamente, mas que eu julgo que também aqui há um défice de formação, 

quer dizer, não estão ainda criadas se calhar, às vezes os serviços educativos são vistos 

também como parente menor. Por exemplo, uma coisa também que eu fico 

completamente…, já me tem acontecido, por exemplo ligar para um teatro e 

contactarmos com um teatro e de dizerem-nos: ‘ah, sabe, mas esse espectáculo é 

muito caro porque é para o serviço educativo’, quer dizer, a minha resposta então é: 

‘então não o ponha no serviço educativo, ponham-no para o grande público’. 

 

 

Também aí há muita hierarquia e burocracia 

Claro, quer dizer, ‘ah, porque isto é para o serviço educativo’. Porque é para o serviço 

educativo eles têm uns trocos, uns workshops, umas oficinas para entreter crianças. 

Ora esta não é a minha perspectiva de tratarmos condignamente as crianças, às 

crianças tem que ser dado o melhor do mundo. Portanto, se calhar os melhores 

investimentos… 

Mas tem havido, enfim, modificações desde o início que vocês, que dizer, que tu 

enquanto investigadora e pessoa ligada à criação artística também e à interpretação 

artística e pessoa ligada à Companhia de Música Teatral que têm havido algumas 

diferenças desde a vossa experiência? 

Sim, acho que sim. Quer dizer, eu gostaria de ter dados muito mais factuais e 

objectivos para dizer que sim. Apesar de tudo eu acho que nós temos continuado a 

fazer coisas de teor importante, agora que é sempre sob um grande esforço é, acho 

que é. Por exemplo, deixa-me dar-te um exemplo muito concreto: a ‘Grande 

Bichofonia’ partiu de trabalho com professores que estavam nas Actividades de 

Enriquecimento Curricular, a trabalhar no terreno em escolas do 1º ciclo da área de 

Lisboa, aconteceu também porque eu fui-me dando conta com uma série de alunos e 

ex-alunos que estavam no terreno a trabalhar com crianças de 1º ciclo, das grandes 

dificuldades que eles estavam a ter de trabalho com essas crianças. Isto entrou na 

génese criativa do projecto da ‘Grande Bichofonia’. Foi um esforço, foi uma residência 

artística, foi uma formação feita com estes professores, feita no limite do 

humanamente possível, em termos de produção deste espectáculo. A verdade é que 

nós chegámos ao fim da formação da residência artística com a casa cheia na Casa do 

Artista, que tivemos que alugar e tudo foi pago, mas chegámos ao fim com a casa 

sempre cheia e com todas as pessoas a quererem mais e mais e mais. Hoje a Câmara 

Municipal de Lisboa ainda nos está a dever, por causa dos problemas que houve, ainda 

nos está a dever aquilo que nós pagámos aos professores que estavam a trabalhar em 

jardins-de-infância na Câmara Municipal e no 1º ciclo. Portanto, ainda estão-nos a 
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haver esse dinheiro e eu espero que isto se resolva rapidamente. E não foi por falta de 

envio de convites, quer para a Câmara quer para instituições responsáveis na parte da 

educação do Ministério, etc., que…, várias, várias, nós mandámos convites para várias 

entidades responsáveis.... 

Não apareceram 

E ninguém apareceu. E eu pergunto-me se em Portugal há tantas instituições, tantos 

grupos artísticos que se tenham mobilizado para oferecer alguma coisa no primeiro 

ano das Actividades de Enriquecimento Curricular que artisticamente fosse tão, não 

quer dizer que não haja outras com envolvimento mau mas concerteza que os houve, 

mas pergunto-me se há assim tantas coisas em Portugal que as instituições e os 

responsáveis se possam dar ao luxo de desperdiçar o esforço tão grande que foi feito 

por parte… 

E há algumas razões que tu encontres para que isso aconteça? Para que esse lado 

dos responsáveis ministeriais ou autarcas, enfim, de entidades responsáveis no 

desenvolvimento desse trabalho não aparecerem? Porque eles depois vão tomar 

decisões sobre… 

Claro. Eu penso que se calhar o problema é um vírus que assolou o país, andamos 

todos a preencher formulários, não é? Então não temos tempo. É uma forma irónica 

de se responder, mas quer dizer, andamos todos a preencher formulários e grelhas e 

entretidos com trabalho, produzimos é pouco e eu acho que aqui há uma diferença 

entre trabalhar e produzir. Eu acho que em Portugal se trabalha excessivamente e 

produz-se pouco por falta de visão e porque temos formulários para preencher. 

E isso é transversal no sector, digamos, da política? 

É concerteza, é transversal e neurótico, isso faz parte de uma neurose colectiva. 

Há bocadinho dizias que em relação à produção, à difusão e à própria investigação 

houve algumas mudanças ao longo do tempo em que, concretamente, tens 

trabalhado nesta área. Mas onde parece não haver grande mudança é na música na 

escola. Em particular quando em alguns dos textos e ainda mais neste mais recente 

vens propor a descolarização da música. O que é que isto significa e qual é a crítica 

que está por detrás? 

Isto aqui acho que dá pano para mangas mas, quando aparece recentemente, eu não 

estou suficientemente informada para isso, mas aparece recentemente que se está na 

iminência de pôr aulas das 8h da manhã às 20h da noite. Eu acho que devíamos 

reflectir sobre isto. Conheço também colégios com pessoas que têm grande nível 

económico e que os miúdos chegam à escola sem terem tomado o pequeno-almoço e 

o que os pais pedem é que se abra o bar mais cedo. Bom, há aqui uma série de factos. 
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Esta semana, por exemplo, fiquei impressionadíssima porque fiquei a pensar nisso 

todo o dia, porque fui à escola vinha a auxiliar apontar-me queixa qualquer a um pai 

de um miúdo e quando viu o miúdo a entrar no carro viu o pai a esbofeteá-lo de uma 

maneira que eu acho que configurava seriamente maus tratos infantis. Isto é um à 

parte mas que eu acho que mostra que há uma certa doença na sociedade portuguesa 

e está a pretender-se que a escola substitua mecanismos de relação entre as pessoas 

que não são substituíveis, e portanto, aquilo que medidas como esta que é de 

prolongarmos muito mais o tempo que as crianças passam na escola, isto só vai 

conduzir, do meu ponto de vista, a muito maior violência na sociedade, a muito maior 

dessolidariedade entre as pessoas, a muito maior desvinculação entre as pessoas. Para 

além da descolarização, há dois outros termos que eu gostava de mobilizar. Um é 

aquele que poderia chamar da sociedade de intermitência e outro é da desvinculação. 

Desvinculação que já não é só desvinculação no sentido psicológico da relação de mãe 

– bebé, ou de pai – bebé, ou do cuidador com o bebé mas é uma desvinculação social e 

isso está a atravessar as relações entre as pessoas, nomeadamente, quando nós temos 

professores das actividades de enriquecimento curricular que não têm nenhum vínculo 

laboral, que até têm que renovar o seu contrato de três em três meses, que não têm 

vínculo com os outros professores, que não têm vínculo com as crianças, porque eles 

estão ali para tapar buracos de tempo, para fazer de ocupadores de tempos livres, que 

é para que os pais possam trabalhar mais e preencher formulários concerteza, quando 

isso acontece nós estamos a criar aqui uma sociedade que é cada vez menos 

humanizada e isso é uma coisa que eu acho extremamente preocupante. 

Isso em termos gerais. E sob ponto de vista de descolarizar a educação artística, isso 

significa o quê? 

Significa haver muito mais iniciativas paralelas à escola em que as pessoas possam 

fazer música em conjunto e que possam haver práticas comunitárias muito maiores e 

que eu acho que pode passar por apoios muito maiores aos coros, aos grupos que já 

existem de música, que pode passar pelas instituições culturais terem de facto meios 

que permitam fazer projectos virados para a comunidade com muito maior 

envergadura que não seja apenas… e que obviamente tem que haver um investimento 

muito grande em termos da qualidade artística, não é?, quer dizer, agora há sempre o 

perigo de ‘porque há esta necessidade’… não se pode dar qualquer coisa às pessoas, 

quer dizer, os responsáveis têm que saber o que é que estão a dar. E em termos 

também gerais, se calhar, acho que em vez de estar a resolver um sintoma da escola 

com mais escola, quer dizer, há problemas na escola então põe-se mais escola, não, se 

calhar devíamos ir muito mais fundo, pensar muito mais a longo prazo que por 

exemplo há necessidade de haver políticas de apoio à maternidade e à família 

efectivas, porque não as há? Quer dizer… 
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Portanto, aí isso significa uma maior interacção entre os espaços comunitários 

sociais e espaços escolares, é isso que estás a querer dizer? A família, as 

comunidades, do que passar a responsabilidade toda, neste caso também artística 

para as escolas? 

Sim, quer dizer, isto é tudo muito paradoxal porque de repente houve esta coisa de se 

passar alguma responsabilidade, alguma ligação entre as escolas e os pais acabou por, 

por exemplo, quando se tenta que os pais avaliem professores isto é uma maneira 

muito sofisticada de, por um lado os pais já não são responsáveis por dar o pequeno–

almoço às suas crianças mas são responsáveis por vigiar uma pessoa que está a tomar 

conta do seu filho. Ou seja, os pais não “vigiam”, não “cuidam” do seu filho mas 

cuidam do cuidador, passam a ser responsáveis, isto é extremamente perverso. 

Mas há um outro elemento dentro dessa questão da descolarização da escola que tu 

fazes referência num artigo de 2004 que é a questão do regresso ao mestre. Isso é o 

quê? O que é que significa? 

O regresso ao mestre, eu acho que aí há uma coisa de positivo no ensino da música 

porque o ensino da música ainda tem, às vezes com os seus aspectos positivos, às 

vezes com os seus negativos também, porque no meio disto também há algumas 

relações que não serão muito aconselhadas, por exemplo há filmes que o ilustram, por 

exemplo o Pianista, mas há ainda uma relação privilegiada de tratamento 

individualizado, das necessidades individuais, e isto é uma coisa que eu acho que é 

muito positivo. Isto acontece no nosso ensino em duas situações, tanto quanto eu me 

apercebo, no ensino da música em que há esta relação com o mestre, claro que este 

mestre pode e deve em algumas situações ser realmente individualizado, noutras 

situações poderia ter pequenos grupos mas nunca na massificação das turmas, do 

tamanho de turmas que nós temos. Por exemplo, no pré-escolar é impossível a gente 

pensar que alguém vai atender às necessidades individuais das crianças, quando cada 

educadora tem a ser cargo vinte e tal crianças. Aliás, é perfeitamente angustiante ver 

como é que por exemplo numa cresce uma auxiliar de educação tem que dar o almoço 

a uma criança, e aqui não vale a pena a gente falar em insucesso educativo, quando a 

gente sabe que uma criança que tem alguém a cuidá-la numa base de mestre, numa 

base de cuidado individualizado tem alguém que lhe dá uma colher de sopa e lhe conta 

uma história e lhe fala do gato e lhe vai ensinar os primórdios da comunicação oral e 

da leitura e da escrita, porque é aí que se aprende, a leitura e a escrita e a 

comunicação aprendem-se quando se come a sopa e quando se adormece e numa 

cresce temos uma fila de seis crianças em que a primeira é a mais gorda e a que berra 

mais e temos alguém que enfia colheres de sopa com a maior generosidade do mundo, 

na maior parte das vezes, mas de uma maneira altamente stressada porque não pode 

ser de outra forma. Portanto, esta relação do mestre pressupõe uma relação 

individualizada em que nós atendemos às diferenças individuais de cada criança. Que 



92 
 

eu saiba, isto só acontece em alguns sectores do ensino artístico para esta relação, e 

por exemplo nas tutorias ou nas orientações de doutoramento e de mestrado. Quer 

dizer, o estar com a outra pessoa, o criar um vínculo, criar uma asseveração, haver 

uma supervisão, haver este contacto, isto é extremamente rico do ponto de vista 

humano e educativo e isso é que é o mestre, é o crescer, aliás, é o ajudar a crescer e 

crescer com o outro. 

Isso não é uma perspectiva muito utópica? 

Se calhar, mas é assim, eu não sei se é uma perspectiva utópica ou não, é aquela que 

eu quero para mim e que eu acho que… 

Eu estou a perguntar isto porque também num desses textos falas que um dos 

grandes problemas sob ponto de vista da educação artística é a questão da 

massificação e portanto, a ruptura com esse lado da tutoria e desse mestre no 

sentido em que tu disseste. Por isso é que eu estava a perguntar se isso não será 

uma utopia, essa tendência não é mesmo muito para… 

É assim, eu acho que se nós quisermos massificar o ensino artístico vamos ter aquilo 

que supostamente é uma escola democratizada e que não é democrática. Não é 

possível industrializar o ensino. E é o que se está a procurar fazer com uma escola que 

não é de facto democrática, que de facto não é democratizada porque é 

completamente diferente uma criança que tem a tal, quer dizer, eu vou a uma escola 

do 1º ciclo e aquilo que eu pergunto antes de ver se uma criança sabe comunicar bem, 

ou ler e escrever, eu não preciso fazer testes muito elaborados. Eu pergunto-lhe é com 

quem é que ela jantou no dia anterior, com quem é que ela esteve e como é que ela 

foi para a cama, quem é que contou uma história. Se calhar esses são índices muito 

mais simples de nós prevermos o sucesso escolar, escusamos de ir com coisas muito 

complicadas. E portanto, a escola de facto está massificada, tenho dúvidas que esteja 

democrática e pretender que o ensino artístico agora, não é possível nas condições em 

que nós estamos estar supostamente a democratizar o ensino artístico, é impossível. 

Seria preferível investirmos no máximo de pessoas mas não podemos é perder a 

qualidade em proveito da quantidade. É preferível que haja como aliás falo no ‘Bebé 

Baba’ alguns pontos de luz, alguns pontos da estância. Por exemplo, e eu gostaria 

muito de na faculdade haver, porque era essencial se abrisse ao exterior e que a 

faculdade pudesse ser uma referência, mas eu gostaria muito de termos aqui um 

espaço que fosse modelar e que fosse excelente. Porquê? Porque se as pessoas 

tiverem referências, as pessoas depois vão querer reproduzir isso, agora o que não é 

possível é nós de um momento para o outro querermos ter esses pólos da excelência 

por tudo quanto é sítio. Não é possível porque não há meios nem logísticos, nem 

sequer humanos. Agora, se as pessoas tiverem um modelo, uma referência, podem 

depois progressivamente irem construindo os seus próprios modelos e podem depois 

trazer os seus aportes, e isto pode-se renovar. Isso aí eu acho que também é um 
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bocado o papel das artes. Quer dizer, todos nós podemos ter estes currículos da 

excelência e nós temos que os encontrar, agora, tem que haver condições para isto. 

E estás optimista em relação a isso? Pessimista? Semi–optimista? Continuas muito 

crítica? 

Quer dizer, acho que tenho que ter um pé na crítica e um pé no optimismo porque 

senão… 

Porque digamos que essas práticas artísticas ainda não “invadiram” a escola. Ainda 

não são elementos muito que fazem parte do quotidiano das escolas... 

Sim, eu também não sei se elas podem, se a prática artística pode invadir 

permanentemente a escola. Pode é haver práticas artísticas excelentes na escola mas 

par disso tem que haver momentos especiais. Nós temos festas na nossa vida e é bom, 

nós não podemos viver permanentemente em festa, isto se calhar é o Ying e o Yang, 

nós temos momentos de tensão e de distensão, temos momentos de estabilidade e 

picos, e portanto, eu acho que nós não podemos também pensar que, não, quer dizer, 

há manifestações artísticas que são momentos auge, é o culminar de qualquer coisa, é 

qualquer coisa de especial, é uma festa e isso acho que tem que acontecer também. 

Sim, mas a criação artística ela própria implica a utilização de coisas muito 

paradoxais. Por exemplo, a disciplina e um lado mais caótico, o rigor, era por esse 

lado também que eu estava a pensar se não seria necessário para quebrar um pouco 

esse lado da escolarização que tu referiste, que as práticas artísticas neste sentido, 

porque não é só o sentido da festa mas o sentido da construção dos objectos com 

tudo o que implica, se não seria um argumento também de facto importante que 

pudesse de algum modo ajudar a contrabalançar essa existência da escolarização? 

Sim, quer dizer, aí há práticas artísticas que estão demasiado escolarizadas. Por 

exemplo, quando uma actividade de enriquecimento curricular é aquilo que a criança 

faz é desenhar trompetes. O que é isto?! Ou quando aquilo que a criança faz é 

escrever notas na pauta?! Quer dizer… ou quando encontro mesmo próprios pais 

músicos a dizerem que ‘tenho aqui o meu filho de quatro anos eu quero é que ele… 

não quero cá essas brincadeiras de cantar e dançar, quero é que ele toque violino e 

leia e por pauta, porque ele já está na altura de ler por pauta’, quer dizer, não é disso 

que ser trata. 

Por último, quais são os desafios que se te colocam enquanto professora, 

investigadora e pessoa ligada à criação e difusão artística? 

São tantos.  

Aqueles que neste momento consideres mais pertinentes no âmbito do pensar o teu 

trabalho e de pensar as artes na educação. 
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Bom, se calhar este artigo, o último que te dei, pode mostrar a minha maneira de 

pensar e estou a pensar que a minha missão é melhorar, é ter alguma coisa para 

oferecer às crianças e às pessoas do meu país, pensando que eu tenho, que eu como 

todas as pessoas temos todos uma missão a cumprir enquanto estamos aqui nesta 

terra, eu elegi esta como a minha. Cada um tem o seu papel enquanto está vivo. E 

portanto, para mim eu diria que o meu trabalho quer procurar simbologias em quatro 

dimensões que eu acho que devem estar situadas: uma no campo da investigação, há 

todo um trabalho a fazer de formação da investigação nesta área da psicologia e da 

pedagogia musical. Há trabalho muito mais de natureza empírica que tem que ser 

feito; depois há trabalho também para a formação, na própria formação de 

professores, eu já não gosto do termo ‘formação de professores’ quer dizer, porque eu 

acho que já está tão viciado, nesta questão há tanta coisa que perverteu isto que eu 

cada vez mais acredito mais em pessoas que fazem e que têm a sua generosidade, mas 

são pessoas, não acredito que a formação, que boas práticas educativas, as leis, os 

regulamentos e os cursos às vezes servem é, ou servem para deixar fazer ou para criar 

empecilhos mas o resto são as pessoas que fazem.  

Ema certa endogamia com tu falavas. 

Sim, absolutamente. E portanto, há todo um trabalho aqui na formação de boas 

práticas e de pessoas que é necessário fazer. Portanto, por um lado na parte da 

investigação por outro, são perfis diferentes também, nem sempre vão, deve-se 

procurar e as pessoas têm que trabalhar em equipa porque há pessoas que são muito 

boas na parte da investigação somente, há pessoas que são um grande rigor e a pensar 

e não escrevem bem por exemplo, e há pessoas que escrevem bem, e portanto, as 

pessoas têm que trabalhar em equipa em que cada um tem que pôr o seu melhor e 

dizer ‘nós estamos a trabalhar para o bem comum de melhorarmos aquilo que temos 

para dar às crianças e socialmente’.  

Essa era a segunda dimensão. A terceira… 

A terceira, na parte da criação artística que pode estar ligada também, quer dizer, e eu 

acho que há muitas coisas que a gente se pode inspirar na parte... há ideias que vêm 

da investigação que podem ser traduzidas para a criação, há ideias da criação... Quer 

dizer, nunca ninguém se lembrou por exemplo, de fazer um estudo de como é que 

aliás os bebés ao longo de um percurso do ‘Bebé Baba’ ou até mesmo numa coisa tão 

efémera como o ‘Andakibebé’, mas eu acho que é possível de ser feito. Ou até coisas 

muito concretas de memorização de reconhecimento das canções, etc., etc., e 

portanto, há aqui muito trabalho que pode ser feito. E depois, quer dizer, a criação 

artística também está ligada por exemplo à formação e às práticas educativas, porque 

se nós, há criação artística e há coisas que podem ser transpostas para a escola e para 

as práticas. Por exemplo, nós temos um bom feedback dos educadores e dos 

professores que, dois exemplos, apesar de por exemplo da Enciclopédia da Música 
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com Bichos de faz parte o Caracol e a Borboleta e que na ‘Grande Bichofonia’, na 

criação artística, são tratadas de uma forma diferente naturalmente mas há também o 

aspecto da canção, da música e do livro que o professor pode trabalhar no seu dia-a-

dia com a sua escola, não é?! E portanto, pode haver uma certa continuidade. E depois 

o serviço à comunidade de uma forma mais lata que eu acho que a gente deve investir 

muito nas questões da primeira infância e do pré-escolar porque eu acho que muito do 

sucesso educativo, do sucesso, eu não gosto da palavra sucesso, se calhar do bem 

estar social tem a ver com os laços e com as condições de aprendizagem e de 

estimulação que se criam na primeira infância e nesta rede de relações e de afectos e 

de estimulação aqui nestes primeiros anos que são cruciais para que a pessoa tenha 

uma estrutura para a sua vida. E às vezes a gente tem de caminhar para as com coisas 

simples ?. Eu conheço adolescentes que não sabem levantar-se, abrir a janela, ver o 

sol, levantarem-se e despir a roupa. Conheço. Porquê? Porque se calhar ninguém 

tratou deles. E portanto, preocupa-me uma sociedade que perde estas coisas simples 

do estar muito mais ligada com a natureza, com uma certa imprevisibilidade e 

imponderabilidade. Agora esta neurose do formulário faz com que andemos todos a 

ter que prever, a ter que planificar, não, o ser humano é feito para a 

imponderabilidade, para a imprevisibilidade, para a criatividade como dizia o 

Agostinho da Silva. Nós temos é que ser, como ele dizia: ‘o ser humano é feito para 

criar não é para trabalhar’. Eu acho que o ser humano é feito para criar, para produzir 

e não para se entreter a... 

Preencher formulários 

Preencher formulários, isto é uma metáfora... 

Obrigado. 
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Tu enquanto músico desenvolves a tua actividade em torno de 3 eixos, actualmente em 

torno de 3 eixos o ser-se músico, o professor e também responsabilidades de dirigente 

associativo. A questão que eu te quero colocar é como é que tu caracterizas o teu 

trabalho enquanto músico? 

Como é que eu caracterizo, como é que eu fundamento, como é que eu… 

Sim, uma vez que tu numa entrevista de há uns anos atrás, por causa do Sindicato 

caracterizavas-te como um músico freelancer. 

Há, como é que eu me situo…? 

Como é que te situas num contexto… 

É cada vez mais difícil fazer essa categorização se quiseres assim, porque é evidente que, 

digamos, que o essencial da minha actividade sob o ponto de vista estritamente 

económica é freelancer, no entanto é redutor dizer, caracterizar-me como músico 

enquanto freelancer. Ou seja, porque a actividade musical que eu faço, grande parte dela 

é realizada ou com diversas formações, com diversas pessoas em áreas também cada vez 

mais abrangentes quer dizer, digamos… 

Mas dentro do contexto da música dita erudita? 

E não só. E não só. Tenho feito a experiência noutras áreas. Algumas não são só 

experiências, digamos, neste momento uma das minhas vias profissionais mais regulares é 

na área do fado. Estou a trabalhar com a Mísia já há 3 anos e é um trabalho que passou de 

ser meramente um trabalho de intérprete também neste momento é ser um trabalho de 

aconselhamento, de produção musical, e também nunca rejeitei a hipótese e já tinha feito 

experiências noutras vias musicais, um bocadinho de jazz também, um bocadinho… Isto 

porque? Ou seja, de alguma forma, quer dizer, tem acontecido evidentemente de forma 

mais ou menos fortuita mas também corresponde a uma maneira de estar na música um 

bocadinho sem fronteiras. Eu não gosto muito de categorias, quer dizer, eu acho que 

justamente uma das coisas o músico erudito mais falta tem é da capacidade de 

improvisar, essa componente da actividade musical está um bocadinho excluída da área 

erudita e é pena, compreendo porquê, é escusado estar a falar sobre disso, quer dizer, há 

todo uma série de razões que tem a ver com a evolução técnica que de alguma forma 

impedem que o músico tenha disponibilidade para. Faz muita falta ao pensamento 

musical como um todo ter essa componente, mesmo que tu a procures noutras áreas…. 

E essas diferentes áreas ou tipologias musicais onde tu estás inserido têm questões de 

natureza profissional, questões de natureza artística, questões de natureza de mercado 
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diferentes umas das outras. É diferente tocar música erudita num quarteto que fazes 

parte, ou dirigir a peça que tu dirigiste no Teatro da Trindade, ou trabalhar com a Mísia. 

Como é que tu caracterizas, digamos essas diferenças em termos desses diferentes tipos 

de mercados? 

Pois, desde logo justamente que no caso da música erudita é muito difícil de falar do 

mercado. Eu acho que em Portugal, particularmente em Portugal, em Portugal não há 

mercado. Há nichos muito pequeninos de mercado. Há algumas instituições de referência 

que continuam a ser fundamentais na contratação de músicos, mas que são muito poucas 

como tu sabes, depois sem mercado, em termos de um conjunto de mecanismos mais ou 

menos aleatórios que façam, portanto, por onde possa passar digamos a vida artística de 

um grupo ou de um agrupamento ou de um músico …, eu acho que em Portugal…, pelo 

menos tenho dificuldade em encontrar ????. 

Mas houve um incremento da vida musical no que diz respeito à música erudita com 

festivais e mesmo sob o ponto de vista das instalações e equipamentos com vários 

teatros que existem em vários sítios do país…. Isso não facilitou esta área? 

As coisas estão em mudança mas justamente, quer dizer, talvez por influência das várias 

políticas culturais que têm vindo a ser aplicadas e retiradas e reaplicadas, quer dizer, o 

Ministério da Cultura é useiro e vezeiro em mudar de política a cada novo governo, quer 

dizer e depois ainda por cima com a agravante que está a dois anos a remodelar gabinetes 

e depois anda dois anos a aplicar a política no terreno e quer dizer ... Os cine-teatros por 

exemplo, para começar por aqui, foram remodelados e que representam uma rede de 

salas onde podiam ocorrer actividades também de âmbito erudita, não só circunscritas a 

actividades de âmbito erudita mas onde poderiam ocorrer, muitas vezes depois não 

correspondiam a política de programação específica. Estão sujeitos à política do Ministério 

da Cultura na medida que se caracterizam por este tipo de actividade como os itinerários 

culturais ou as…, que aparecem e desaparecem, eu acho… Houve por exemplo um 

momento em que se teve a funcionar particularmente bem essa aposta que foi na altura 

do governo do Guterres, com Carrilho, já no pós Carrilho mas ainda por influência do 

Carrilho, uma altura em que estavam 600 e picos grupos a circular e havia toda uma série 

de câmaras em que havia, digamos, alguma aparência de mercado livre. Porque digamos, 

o Ministério se limitava a organizar a informação ou pô-la em circulação e portanto já 

competia digamos aos agentes culturais locais, que também são sempre semi-estatais ou 

estatais como as câmaras etc. mas pronto são locais, já se permitia fazer alguma selecção. 

Isso depois foi extinto. Na nova reformulação, que é a actual, o Estado já tem outra vez 

um papel muito dirigista. Quer dizer, proporciona a mesma a informação mas faz uma 
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seriação prévia, ou seja, não deixa que os mecanismos de mercado se desenvolva e se 

relacionem entre si de uma forma criativa também. 

Mas dentro desta tipologia musical consideras que há procura? As pessoas começam a 

estar mais sensibilizadas para este tipo de música ou dentro desse nicho pequeno que tu 

falavas… 

Sem dúvida que sim, sem dúvida que há mais procura 

Nós estamos a falar só de grandes nomes? 

Vamos lá ver, eu acho que há de facto há mais procura e o facto de haver mais procura 

também ter a ver com…, eu não sei, digamos, que é a questão do ovo ou da galinha, não 

sei o que é que vem primeiro, mas de facto entre o grande incremento da formação 

musical, da educação musical, o aumento, apesar de tudo, brutal do acesso à instrução 

musical que ocorreu nos anos 90, essencialmente, também condiciona muita da procura 

que nós temos actualmente. Há muita gente que nasceu para a música porque são 

familiares, amigos, primos, sobrinhos, etc. de algum miúdo que está numa escola de 

música. A população escolar a esse nível, não tenho dados objectivos, mas deve ter 

crescido cerca 3 vezes ao longo dos anos 90 e já no séc. XXI. E portanto, há muito mais 

gente envolvida nesse…, por outra via eu não sei se há, digamos, se há criação de públicos 

por outra via, eu aí tenho algumas… 

Por outra via estás a falar quê?  

Quer dizer, que não seja por via das relações directas da gente que esta a estudar música 

ou gente que está… 

Então posso concluir das tuas palavras que é difícil, dentro da música erudita, viver-se 

exclusivamente como intérprete, sem ser os grandes nomes produzidos pelo mercado. 

Grandes nomes estamos só a falar de 2 ou 3 grandes nomes, quer dizer. Eu não conheço 

ninguém…, vamos lá ver, em Portugal neste momento a viver exclusivamente de música, 

música erudita como intérprete solista, há o Faca Rosado, a Maria João pires que não está 

bem em Portugal, quer dizer anda por aí…. 

São muito poucos não é? 

São 3 ou 4 pianistas de facto mas todos eles têm outras actividades complementares a 

não ser aqueles que estão fora. Borges Coelho, por exemplo, também é professor 

Todos eles exercem uma outra actividade… 



 

99 

O que eu me lembro, assim de repente, só o Faca Rosado é que não. E músicos de outros 

instrumentos também não há ninguém que viva exclusivamente como músico prático. 

Estando dentro desta área e dentro do que tu falaste a pouco, enfim das políticas do 

Ministério da Cultura em relação à questão da difusão, eu queria perguntar também em 

relação há relação à questão da profissão, a internacionalização dos músicos não é? 

Imagino que tens alguma experiência, até porque estudaste lá fora dentro desse 

domínio, também por aí esse mercado ou essa política digamos, como é que tu a tens 

visto? Em relação a este campo em particular da música erudita. Tem havido alguma 

projecção dos músicos portugueses, sem ser o fado que já lá iria, dentro destas áreas 

que são áreas imagino eu difíceis sob o ponto de vista do mercado, sob o ponto de vista 

do ter alguns públicos, etc. 

Eu creio que os casos de internacionalização, que são vários obviamente, são casos 

marcadamente individuais e ocorreram também por iniciativas individuais, não porque 

isso corresponda a alguma política deliberada nesse sentido, pelo contrário. Acho que 

Portugal tem uma grande dificuldade em se propagandear, em se projectar além 

fronteiras. Tem grande dificuldade e não tem sequer feito grande tentativa de trabalho 

nesse aspecto, quer dizer, aliás não só a nível da música, eu acho que em geral a nível de 

todas as artes. Talvez com alguma excepção das artes plásticas e mesmo assim tenho 

dúvidas. Mas a nível musical não há nenhum trabalho consistente no sentido de projectar. 

Eu dou-te um exemplo, uma coisa perfeitamente que nós podíamos fazer quer dizer, no 

ano passado foi o ano do Grieg. Ora bem a Noruega, o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros da Noruega mandou um mail, ou uma carta para todas as embaixadas da 

Noruega com indicações específicas para fazerem o máximo possível de divulgação do 

Grieg nos países de implantação e dotando-os de fundos que lhes permitiam contratar 

concertistas, fazer não sei quê, quer dizer, têm uma política consertada de divulgação 

musical, a partir de um nome que é um nome emblemático, mas nós também temos 

vários. Obviamente que o Grieg é muito mais importante hoje em 2008 do que se calhar 

era em 2006 também fruto desta política consertada, quer dizer esse tipo de iniciativas 

Portugal nunca teve e não…, e acho que era muito importante que tivesse porque 

também evidentemente que depois a divulgação dos intérpretes vai a par e passo com a 

divulgação das obras e dos compositores… 

E no que diz respeito à outra componente do teu trabalho enquanto músico, neste caso 

concreto mais na área do fado, aí já é outra coisa não é? 

O fado é complicado, é um fenómeno de massas. O fado é uma grande surpresa, quer 

dizer porque havia…, houve uma intérprete de referência que foi a Amália Rodrigues 

que…, mas que fez um percurso também individualíssimo, quer dizer, na altura a Amália 
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Rodrigues não era fado que estava na mó de cima, era a Amália. Portanto foi uma grande 

intérprete que…, porque de facto correu mundo, fez de tudo, cantou em todas as grandes 

salas mas digamos que correu o risco dessa tendência se extinguir com ela, mas 

curiosamente logo a seguir, quer dizer, um bocadinho ligado à World Music, aliás muito 

ligado à World Music à difusão da World Music o fado ganhou um estatuto de grande 

vedeta internacional. Neste momento há imensos fadistas. Maioritariamente mulheres. 

Curiosamente, os homens têm mais dificuldade em singrar. 

E aí há uma projecção internacional? 

Sim, há uma grande projecção internacional.  

Enfim, por esse fenómeno do mercado, digamos, mais do que propriamente as políticas 

que estávamos a falar à bocadinho? 

Sim, sim, aí exactamente. Quer dizer, actualmente digamos que há uma colagem do 

Estado à imagem de algumas fadistas, o que é notória, mas não houve, nunca houve 

digamos…, curiosamente nem do Estado houve essa preocupação, nem dos produtores 

nacionais. Eu que sei detalhadamente o caso da Mísia em que, tu tinhas aqui a Universal 

que, portuguesa com o To Zé Brito à frente boicotou sistematicamente trabalhos 

discográficos que ela fez para a própria Universal Portuguesa. Ele era do género, pediam-

lhe discos de fora, França, do Japão…, ah isso não tem grande qualidade, vocês não…. 

Houve uma política completamente cega… 

Consegues explicar…? 

Há várias explicações possíveis percebes Eu acho que em grande parte tem a ver com uma 

certa tacanhez nacional e outra parte terá a ver com o facto de que a relação da Mísia 

com os circuitos fadistas tradicionais em Portugal sempre foi um bocadinho tensa, até 

porque ela era uma mulher independente e aqui o fado é uma coisa de homens e tem que 

ser controlado por uma série de gurus e portanto esteve sempre um bocadinho à margem 

dentro desse sistema. 

Na vida musical tem havido esses confrontos é?  

Eu acho que sim. a vida musical tem muitos desses confrontos. 

Em todas as áreas por onde tu te movimentas claro? 

Sim, não exactamente deste tipo mas há muitas tascas e muita… 

E isso é porquê? Por essa falta de um mercado mais alargado? Pelas características… 
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É justamente, quer dizer, eu penso que estamos todos, digamos a funcionar em mercados 

muito pequeninos e de alguma forma isso não cria laços solidários, cria antagonismos um 

bocadinho desnecessários e na maior arte dos casos sem qualquer importância, sem 

qualquer substância, são antagonismos meramente circunstanciais. 

E para terminar digamos este 1º momento da nossa conversa, quais são os principais 

constrangimentos então que tu encontras na tua vida musical e na vida musical em 

Portugal? Hoje já falaste neles, que outro tipo de constrangimentos tu encontras para 

esse desenvolvimento da vida musical? 

Aqueles com que, pessoalmente, me defronto têm a ver justamente com esse não 

funcionamento do mercado percebes? Considero-me uma pessoa com bastante iniciativa 

no sentido em que estou sempre de alguma forma a criar e gerir projectos e que depois… 

A debilidade do mercado é um constrangimento muito importante porque tenho sempre 

a sensação que, das duas uma, ou tu te relacionas muito bem a nível pessoal com 

determinadas pessoas e portanto funciona o chamado factor C, não é, factor cunha, ou de 

facto tu tens dificuldade em… Alguém me disse à pouco tempo e que se calhar tem uma 

certa razão que de alguma forma o nicho de mercado fora de Lisboa e do Porto, das duas 

principais cidades, na música erudita neste momento estão muito utilizados, estão muito 

açambarcados pela própria população que circula em torno das escolas. E pensando um 

bocadinho sobre o assunto é bastante verdade. 

Das escolas de música? 

Pelas escolas de música. Por exemplo as necessidades que, vamos supor, que Évora tem 

de difusão cultural a nível da música erudita é preenchido quase exclusivamente pela 

Eborae Musicae, que é a escola de música que actualmente…, ou como era antes com a 

escola profissional, que não só fazia o ensino mas que depois também criava pequenos 

agrupamentos que faziam concertos, ou de professores, ou de alunos, ou de não sei que, 

mas quer dizer, de alguma maneira é sintomático, por exemplo que tu tenhas, só para te 

dar um exemplo, na região do Alentejo tens por ano 2 projectos aprovados pelo IA, 2 

projectos de difusão artística, difusão musical e são os dois sempre para o Eborae Musicae 

ou para a escola de Beja. Acabou. Não há mais agentes fora das escolas portanto…. Eu não 

me queixo muito porque geralmente eu até sou um dos convidados da escola de Évora, 

que vou sempre lá tocar todos os anos, mas faz-me um bocado de espécie que isso seja 

assim percebes? É um bocadinho promíscuo, mas de alguma maneira tu tens…, é um 

bocadinho fruto se calhar deste grande crescimento e deste esquema reprodutivo que se 

gerou quer dizer, que o jovem músico entra na escola e nunca de lá sai, porque depois de 

sair como aluno entra como professor e isto são sistemas auto-suficientes e auto-

reprodutivos. 
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Já lá iríamos. Mas perante isso, a profissão de músico ainda continua a ser aliciante? 

Porque depois há aqui um conjunto de outras questões associadas ao próprio exercício 

da profissão, nomeadamente um determinado tipo de estatuto, a possibilidade de agora 

com a nova lei os intermitentes também… 

Pois! É complicado digamos…, é muito complicado exercê-la com algum nível de dignidade 

profissional percebes? Eu acho que há novos requisitos de uma espécie de mercado 

paralelo que estão a surgir, por exemplo, o mercado das conferências, o mercado dos… 

Conferências? 

Conferências, casamentos, almoços, jantares... O que corresponde também a algum 

enriquecimento notório de um determinado sector da população em Portugal e que 

também de repente quer dizer, mas que considera…, é um bocadinho o esquema do 

barroco e do classicismo, ou seja, vamos lá ter uns músicos aqui a tocar-nos ao jantar, 

portanto um bocadinho essa perspectiva que pronto quer dizer, é trabalho como um 

outro qualquer e neste momento há bastantes grupos a fazer isso quase que em 

exclusividade, fazer esse tipo de actividade. Não sei se tu terás conhecimento, por 

exemplo, a grupos de cantores, agora há muito mais cantores hoje do que havia há 10 

anos atrás, fruto de uma série de também de actividades de algumas escolas, de repente 

eram uma série de cantores muito capazes, muito bons profissionais etc. cujo mercado, 

quase em exclusividade, é esse é ir cantar para o restaurante não sei quê. E há grupos que 

funcionam com produtores, com uma série de gente associada só para esse sector.  

Não seria mau de todo se houvesse outro tipo de coisas, é isso? 

Exactamente! Claro! É mais um sector tudo bem, não rejeito que isso possa existir e que 

seja necessário num determinado contexto mas quer dizer, não deve ser o cerne e o 

exclusivo de um músico. 

Ma é uma profissão que está muito então desregulada é isso? Ou não? 

Está desamparada de alguma forma. Eu acho que está desamparada, quer dizer, não há 

possibilidade de criação de mecanismos de auto regulação, quer dizer, e está 

desamparada pelo poder… 

 

 

Mas porque é que não há possibilidade desses mecanismos de auto regulação? 
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Porque o mercado não funciona. Basicamente por isso. Devo-te que de alguma maneira 

não é só a música erudita que está mal neste momento, mesmo a música ligeira. Estive a 

pouco tempo a conversar com o Vitorino que me dizia, “epah este ano todo tenho 3 

concertos marcados”, quer dizer, o Vitorino Salomé que é um tipo com um nome que não 

apareceu há 2 anos atrás. Há sintomas de crise um pouco por todo o lado. 

Então por isso é que também foste um dos assinantes do manifesto em favor da música 

portuguesa de há 3 anos atrás do Pedro Barroso? 

Sim. 

Que tem a ver com este lado da difusão, com a questão da profissão mas também…. 

O manifesto também surgiu num contexto bastante especfico, teve a ver com a discussão 

subsequente da aprovação da lei da rádio não é?  

Sim. 

É evidente que não se extingue no problema da rádio. Foi muito minguada a nossa vitória 

porque claro que a lei da rádio consignou cotas finalmente porque…. 

Já tinha feito isso nos anos 80. 

Já tinha feito, não resultou, agora parece que as coisas poderão estar a funcionar um 

bocadinho melhor, ainda não há estudos muito objectivos porque passaram 2 anos da 

aplicação da lei mas… De qualquer maneira foram criado s mecanismos reguladores 

também e que farão o próprio controlo da própria lei. Não há dúvida que pelo menos 

começou em função de toda a questão pública que isso gerou, começou a aparecer mais 

música portuguesa na rádio, isso já de si é positivo, mas é evidente que neste momento a 

grande aposta não é só a rádio, nem sequer essencialmente a rádio, é a televisão e à 

televisão ninguém chega. A televisão é completamente estanque de qualquer tipo de 

influência, quer dizer… 

A não ser os grandes nomes e as majors. 

A maior parte dos grupos que vão à televisão vão-no gratuitamente, quase que pagam 

para ir. Aliás, alguns que pagam mesmo para ir, quer dizer, a televisão não contrata 

músicos. A televisão pirateia e vampirisa músicos, quer dizer, absolutamente… 

E como são fenómenos de grandes massas por aí poderia também ser um factor de 

incremento de difusão da música portuguesa.  

Exactamente. 
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Aí o mercado funciona, ou seja, no sentido das majors discográficas que impõem as play 

lists etc. aí funciona? 

Funciona, Funciona. Digamos depois isso entrosa com outro tipo de problemáticas em 

termos de como seja questão dos suportes, a questão dos suportes que hoje em dia o CD 

parece que está condenado a desaparecer a prazo e evidentemente que agora…, digamos 

que se interliga com problemas complicados. Problemas que tem a ver com a 

democratização da cultura e da…, que passará pelo o consumo gratuito, quer dizer, que é 

uma coisa complicada de defender mas que curiosamente é um tema em que até algumas 

organizações a pegam como uma coisa positiva ignorando justamente que os autores têm 

direito a serem remunerados pelos seus trabalhos. Todo este debate em torno dos media, 

da forma e dos suportes da edição musical está-se a transformar também num debate 

muito mais lato sobre aquilo que são, ou qual é o limite do direito do consumidor, que 

dizer, em que é que ele choca com os direitos dos criadores, intérpretes, etc. 

 

 

E dentro da profissão de músico consideras que a nova lei que foi aprovada 

recentemente, não sei se vai continuar ou não… 

É uma perfeita fraude  

É? 

Essa lei é completamente fraudulenta. Eu devo te dizer que corresponde um bocadinho à 

perspectiva que este governo tem de legislar rapidamente bem, ou seja, depressa e mal 

em todas as áreas. Quer dizer, e ali foi nitidamente que aconteceu. 

Mas há muito tempo que se andava a lutar para que houvesse uma lei dos intermitentes 

que, enfim, abrange várias áreas… 

A fraude está logo no próprio nome, ou seja, não é uma lei dos intermitentes. Os 

intermitentes conforme nós os entendemos ou porque…, dessa forma estão definidos em 

França, digamos, foi o país onde a primeira legislação consequente nessa área apareceu, 

portanto habitantes são todos aqueles trabalhadores que são freelancers, que são 

efectivamente freelancers... 

Que fazem vários tipos de actividades fora do contexto… 

Exactamente. Ora as pessoas que esta lei enquadra, ou seja, esta lei cria uma nova 

categoria de contrato que supostamente já está no livro branco do Ministério do Trabalho 
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e vai entrar como mais um tipo de contrato de trabalho que é justamente um contrato a 

prazo e parcial, portanto é uma espécie de contratação parcial, é um part time 

contratualizado digamos assim. Mas não é essa a realidade nem se pretende que seja essa 

a realidade dos actuais freelancers, os actuais freelancer são freelancers porque a sua 

profissão assim o exige e querem continuar a ser freelancers. 

Ou seja, são profissionais que têm várias actividades dentro do chapéu da profissão? 

Exactamente, não querem estar ligados a nenhuma instituição em permanência, até 

porque isso não faz muito sentido na maior parte dos casos quer dizer, se eu toco em 30 

ou 40 teatros eu não quero ser contratado em simultâneo por esses 30 ou 40 teatros nem 

que seja em part time, não faz sentido. Faz sentido é que sim senhor tal como acontece 

em França, eu vou trabalhar naquele teatro naquela noite em que trabalho tenho um 

contrato de trabalho, esse contrato de trabalho permite que haja deduções que vão para 

a segurança social das quais eu usufruo enquanto independente, ou seja, enquanto 

intermitente realmente. 

E aqui não se conseguiu chegar a isso? 

Aqui não se chegou a isso e ainda por cima, quer dizer, a lei da intermitência pressupunha 

a subsequente legislação a nível da segurança social  

Que depois não aconteceu… 

Isso não aconteceu e se calhar não vai acontecer… 

Eé uma das grandes questões desta multiactividade, neste caso dos músicos? 

É o principal problema digamos, intermitente é justamente não terem acesso à qualquer 

tipo de regalias sociais que têm outros trabalhadores no fundo. 

E essa pluriactividade é algo que tu valorizas enquanto músico? 

Ah isso muito, muito. Valorizo imenso, quer dizer, ou seja, para mim é muito importante, 

eu alimento-me disso, eu gosto imenso da profissão… 

Apesar das dificuldades todas… 

Apesar disso tudo.  
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Dificuldades de criar projectos, apresentar projectos, dos projectos serem apoiados mas 

mesmo assim tens conseguido desenvolvê-los… 

Vai se sempre conseguindo, quer dizer, um amargo na boca porque isto poderia chegar a 

ser e não chegou, quer dizer, mas não interessa, mas vai se fazendo percebes? 

E agora é mais fácil desenvolver esse tipo de projectos? Ou há outro tipo de 

dificuldades? 

Há sempre outro tipo de dificuldades, é de alguma forma isso, quer dizer, eu vou 

arriscando porque gosto de arriscar mas por exemplo este projecto que tenho agora em 

cena no Trindade, não sei, provavelmente vou ter prejuízo com isto percebes? Prejuízo 

real, monetário, financeiro. Mas pronto interessa-me, é uma coisa que me interessa 

imenso , é uma experiência nova, quer dizer, esta coisa da ópera para crianças é uma área 

que eu acho muito interessante e deu-me imenso gozo fazer isto e fazer isto com o 

Peixoto e fazer isto com o Miguel Moreira, portanto foi assim…, com as pessoas que estão 

em cena e portanto, vou fazer, vou fazendo e vou batendo com a cabeça na parede e… 

Mas não tem havido públicos para esse… 

Tem, há alguns públicos mas quer dizer, mas um projecto destes, que não é um projecto 

eminentemente comercial, digamos assim, não pode sobreviver exclusivamente com os 

públicos percebes? Precisa de algum tipo de apoio. Nós temos tido médias de audiências, 

temos dias abertos ao público e em geral temos cerca de 80 pessoas. Mas para financiar 

aquela sessão precisávamos de ter pelo menos 120 percebes? Fica sempre curto.  

E é também a dificuldade de fazer a difusão pelos outros teatros ou… 

Isso estamos a fazer, estamos a fazer e acho que está a funcionar, quer dizer, desde que 

estamos em cena já vendemos 6 ou 7 espectáculos.  

E estes espectáculos acabam por ser de qualquer modo um pouco mais caros, com mais 

custos do que…. 

Sim, porque envolve uma componente cénica, envolve figurinos, envolve… 

Mas de qualquer maneira também já é mais simples encontrar músicos para fazer este 

tipo de trabalho ou não? 

É, há mais acessibilidade e as pessoas estão mais conscientes também de que têm de 

estar disponíveis e também com preços mais módicos para este tipo de actividades 

porque também lhes garantem uma certa regularidade de trabalho. Quer dizer, não se 

pode esperar num espectáculo deste género ganhar 500€, não é viável de todo, mas por 
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outro lado sabes que vais fazer 20 espectáculos num mês portanto tens uma…. Isso é um 

bocadinho o que está a acontecer e que está a chegar aqui outro tipo de actividades que 

garantem maior estabilidade. No entanto, acho que o Estado tem agido um bocadinho 

como um intruso no mercado percebes? 

Isso quer dizer o quê? 

Porque não deixa que o mercado se estabeleça como tal porque introduz elementos de 

favoritismo, ou de… entendes? Ou seja, ao favorecer, ao apoiar determinados projectos 

não permite que seja o mercado a fazer a sua própria regulação e isso é uma função que 

eu acho que o Estado devia evitar fazer. Ou bem que se adoptava uma atitude Holanda, 

ou seja, toda a gente leva subsídio e tomem lá e é poucochinho para todos e entendam-se 

ou bem que acabou, não dá subsídios a ninguém e então que se governem e estimula, 

porque há outras maneiras de estimular a actividade cultural sem ser através da 

atribuição de subsídios. 

Mas se introduzisse só uma lógica de mercado ou predominantemente uma lógica de 

mercado e partindo do principio que a lógica do mercado acentua muito a questão do 

lucro, a questão da visibilidade, provavelmente havia um conjunto de projectos também 

que não se desenvolveriam? 

Sem dúvida, é aí que eu digo, quer dizer, então é necessário estabelecer desde logo o que 

é que pode ter ou não ter uma lógica comercial e portanto pode-se ir por aí e se calhar… 

E essa é que era uma das funções do estado de equilibrar esses… 

Exactamente…. Mas depois perante projectos com a mesma capacidade de intervenção 

no mercado não ser o próprio Estado a estabelecer prioridades ou a definir critérios 

melhor/pior, isso aí… 

Perante estas coisas todas que temos estado a conversar como é que tu enquanto 

músico organizas essas actividades? É pelos contactos interpessoais que foste 

encontrando ao longo da vida? Há alguma produção que está por detrás que desenvolve 

esse tipo de trabalho…? 

Eu por vezes contrato produtores para fazerem determinada coisa, como agora aconteceu 

com o Trindade. Outras vezes, digamos, funciona também uma espécie de rede. Rede de 

músicos que entre si nos vamos convidando para este ou para aquele outro projecto. Por 

vezes também justamente uso alguns contactos que vou estabelecendo a nível local e há 

meia dúzia de sítios onde volto recorrentemente. No interior das instituições, das grandes 

instituições que no fundo são o único mercado que realmente funciona, o CCB, Casa da 
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Música, Gulbenkian, etc. pronto aí faço o que faz toda a gente, mando propostas, faço 

propostas, algumas são compradas outras não. É muito raro, por acaso aconteceu este 

ano, foi uma surpresa muito agradável para mim que o CCB me tenha convidado a 

apresentar uma proposta para os dias da música, com o quarteto Lopes Graça, mas isso é 

muito raro. 

É muito mais essa lado das redes, dos contactos informais, um outro sistema um pouco 

mais fluído do que um sistema mais organizado é isso? 

Sim, sim.  

E portanto ainda também não há muitas, digamos, pequenas empresas, médias...  

Não há muita gente a fazer. 

Ou grupos que facilitem, contribuam para… 

Só na música erudita há muito pouca gente a fazer e os poucos que estão sentem grandes 

dificuldades e têm muita dificuldade em viver disso, portanto quer dizer que também 

fazem sempre de uma maneira muito amadora percebes? 

E eu estou a perguntar isto precisamente por causa do que tu acabaste de dizer, numa 

entrevista que eu fiz a um director de uma escola profissional de música de espinho que 

também tem agora um espaço onde realizam actividades e tem o Festival Internacional 

de Música de Espinho… 

O Cunha? 

Não o Alexandre Soares…, uma das coisas que ele me dizia que era mais fácil contratar 

músicos estrangeiros do que músicos portugueses porque os músicos portugueses 

tinham uma dificuldade muito grande nesse lado da organização, da apresentação dos 

projectos, desse lado mais da produção musical… 

Pois, não sei se será bem isso, quer dizer, sei que há muita gente a fazer, a fazer projectos, 

a tentar…, não sei. Há dificuldades a nível da comunicação provavelmente, da colocação 

dos projectos no mercado, isso é provável que sim. As pessoas não chegam a todo o lado 

e gostariam de ter quem os representasse não é? É complicado porque não há quem faça 

isso percebes. Há muita pouca gente a fazer isso. Agora estou a trabalhar, digamos assim, 

com um produtor mas que é um produtor que não se define como agente, portanto ele 

gosta muito de fazer produção, ele esteve muito tempo  ligado à dança, e ao teatro, e 

então gosta muito de fazer produção mas não gosta nada de fazer venda de espectáculos, 
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por exemplo uma coisa que não vai com ele, fazer angariação de patrocínios, ou fazer não 

sei que pronto já… 

E esse é também um trabalho importante a fazer, neste caso na música que tem mais… 

Importantíssimo. E eu já trabalhei bastante com patrocínios aqui há uns anos atrás num 

ciclo de espectáculos intitulado “Música para pais e filhos”, não sei se estás lembrado, 

teve em cena quase 4 anos com 10 espectáculos diferentes no CCB e no Maria Matos. No 

CCB foi comprado pelo CCB, no Maria Matos foi auto-produção com patrocínios e aí o 

mecenato funcionou muito bem, quer dizer funcionou muito bem nessa altura, agora 

tentei reatar antigos contactos, foi impossível, agora para este projecto do Trindade não 

consegui nada. 

Então o outro problema que temos estado a falar é a questão do mecenato, quer o 

mecenato empresarial, quer o mecenato individual… 

Não está a funcionar nada bem. Nesta área e em geral nas áreas artísticas. Posso dizer em 

geral porque de alguma maneira quer dizer, eu tive algumas conversas com directores de 

marketing de empresas e toda a gente me diz a mesma coisa, quer dizer, o que está a dar, 

no ponto de vista das empresas, é desporto e alguma actividade de apoio social… 

Ou grandes nomes que dão outra visibilidade não? 

Sim, mas nem isso percebes… 

Porque a lei não facilita…? 

Não, a lei é igual para todos mas digamos, aquilo que eles caracterizam como áreas de 

intervenção prioritárias, porque é aquilo que dá maior visibilidade às empresas são estas. 

A cultura não é uma área de intervenção prioritária nem aparece nem em 2º, nem em 3º, 

nem em 5º lugar, quer dizer, esta muito lá para trás. 

Há um deficit muito grande no desenvolvimento cultural na sociedade portuguesa… 

Eu acho que sim, no fundo é isso. No fundo passa por aí quer dizer, isso reflecte-se 

também a nível das empresas como é óbvio. 

Portanto que não fomenta, que não exige, que não procura… 

Há esta coisa, há esta…, aquilo que eu à bocadinho falava, da existência de nichos de 

mercado, por exemplo de música nos jantares, de música nas conferências, caracteriza um 

bocadinho como a sociedade ainda olha para as actividades culturais, quer dizer, 

divertimento, diversão… 
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Não como acto de cultura? 

Exactamente. 

Olha e como é que tudo isto que temos estado a falar se reflecte na tua actividade 

enquanto professor da Escola de Música do Conservatório Nacional? 

Bom, deixa-me dizer-te à partida que é assim, eu tento não pensar muito…, se eu 

pensasse muito para que é que estou a formar meninos as coisas tornavam-se um 

bocadinho complicadas não é, porque é evidente que tenho a plena noção que 

justamente que as coisas são difíceis ao nível profissional… 

Particularmente na área das cordas onde tu estas inserido? 

Mesmo na área das cordas. Ou seja, desde logo nas orquestras portuguesas estão 

esgotadas as capacidades de contratação neste momento. A maior parte das pessoas que 

faz alguma actividade em orquestra em Portugal fá-lo em orquestras freelancer que vão 

surgindo e desaparecendo e surgindo… e às vezes são as mesmas pessoas em 10 

orquestras diferentes fazem um trabalhito aqui, um trabalhito acolá etc. mas, quer dizer, 

perspectivas de trabalho estável são muito, muito poucas. Desde logo porque as 

orquestras também contratam prioritariamente lá fora… 

Porque fica mais barato? 

Não. 

São melhores os músicos? 

Também já não é verdade, já foi verdade. Neste momento acho que já há uma oferta 

nacional muito boa, muito alta qualidade graças à intervenção das escolas profissionais 

e…, mas ainda há um certo preconceito que ao nível dos grandes colectivos sinfónica 

Porto, Lisboa, da Gulbenkian… 

Das orquestras regionais… 

Pois, depois há a intervenção das orquestrar regionais que essa aí sim, essa aí tem a ver 

com questões económicas, vão buscar aos países de leste porque é mais barato e porque 

estão dispostos, segundo eles pensam, a aceitar tudo, ás vezes enganam-se, não é bem 

assim mas muitas vezes é…. 

E então como é que tu orientas ou tentas orientar ou equilibrar esse lado de músico 

esse lado do professor… 
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Do ponto de vista da motivação, aquilo que me norteia é o gosto. Geralmente é o que me 

norteia em tudo. Eu não penso muito, se gosto de uma coisa faço, se não gosto não faço e 

acabou. Gosto de ensinar, acho que tenho bons resultados nessa área e então sem pensar 

muito que epah, ok, o que é que estes putos vão fazer no futuro…. 

Mas também aí tem havido algumas alterações positivas ao longo deste tempo em que 

tu és professor? 

A nível de ensino? 

A nível do ensino. 

Eu acho que a grande revolução do ensino musical em Portugal foi introduzida com as 

escolas profissionais. Eu disso, contra ventos e marés e com muitas opiniões contrárias eu 

estou plenamente convencido. Foi um factor determinante numa…, porque condicionou 

tudo percebes? Estabeleceram-se novos padrões de qualidade e novos objectivos. 

Porquê? Por causa dos modos de organização das escolas? Porque os professores 

basicamente eram os mesmos…. 

Os professores muitas vezes eram os mesmos mas quer dizer, desde logo a própria 

caracterização da escola em si, a escola profissional, portanto ou seja, que pretende 

formar profissionais, 1ª questão, ou talvez não 1ª que não é…, portanto não há aqui era 

hierarquia. O incremento da carga horária é fundamental, ou seja, é completamente 

distinto um aluno ter 15 horas no nível dois ou 23 no nível 3 de disciplinas musicais ou ter 

as poucas horas que os conservatórios entretanto permitiam não é, que também isso já se 

alterou, no fundo um bocadinho em função desta inter relação que se foi gerando. Mas 

sem dúvida que isso foi um factor determinante do progresso. Porquê? Enfim, por que é 

isso, estabeleceram-se novos patamares, estabeleceram-se novas expectativas, quer dizer 

e já não se aceita que um aluno não chegue a um determinado nível. 

Mas porque é que os conservatórios também não conseguiram encontrar aí outros 

modos de trabalhar? Ou já conseguiram? 

Eu acho que é um processo que está em curso neste momento. Por exemplo sinto que no 

Conservatório de Lisboa assumindo-se ou não a influência directa das escolas profissionais 

o que é facto é que percebeu-se que as coisas não podiam ir pelo caminho que estavam a 

ir percebes? 

 

E esse caminho qual era acima de tudo…? 
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Era um caminho diletante, altamente diletante. Ou seja, isto é a minha convicção quer 

dizer, um conservatório público não pode ter a mera função de formar amadores ou 

ouvintes ou aquilo que agente queira chamar percebes. De facto é dinheiro público…, eu 

nisto quer dizer, apesar de me situar politicamente bastante à esquerda e tudo, quer dizer 

eu nisto só…, talvez um bocadinho, enfim, às vezes entro em conflito comigo próprio mas 

a verdade é que é assim, eu acho que o ensino que tem que ser financiado é o ensino que 

permite a profissionalização. O outro ensino, quer dizer… 

Mas a formação de amadores também não é um elemento importante?  

Concerteza que sim. 

Isso ajuda muito mais do que se calhar a dita formação de públicos, se houver práticas 

amadoras no interior das famílias na… 

É muito importante mas como é que tu moralizas o esforço? De que outra forma é que tu 

fazes isso? Se os alunos têm a convicção de que ok, eu ando nesta escola porreiro, não 

pago nada e ainda por cima não faço nada para estar aqui…, há qualquer coisa que não 

funciona percebes? 

Mas também houve um incremente muito grande dos conservatórios no âmbito da 

música de câmara que também tinha sido uma das mais valias das escolas profissionais? 

É evidente que é necessário…, eu não te vou dizer que temos de ficar aqui a espera que os 

alunos andassem motivados, há um reforço de enquadramento e motivação. Eu tenho 

muito essa preocupação, eu quase que a título individual, por exemplo, eu estabeleci um 

documento que entrego aos pais, logo no 1º contacto que eu tenho com um aluno eu 

entrego um documento aos pais que diz assim: este menino tem de estudar não sei 

quantas horas por dia, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, senão há selecção e ele 

passa para trás. Logo à partida digamos celebra-se um contrato cujo termos ficam claros e 

são…. 

Mas isso algo particular? Não é uma política da escola? 

É particular, porque na escola não podia fazer isto oficialmente mas a verdade é que eu 

sinto a necessidade, para não enganar ninguém, de por as cartas na mesa e dizer que é 

assim. Eu preciso de retorno no trabalho. Porque senão a verdade é que também nós 

neste momento temos bastante procura, há muita procura de alunos bastante acima da 

oferta que actualmente dispomos e de facto é preciso fazer uma selecção e…. 

Mas isso não vai contra um pouco muito da ideia da democraticidade do ensino da 

música ou a questão deve ser formulada de outro modo? 
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É assim, mas em democracia é responsabilidade, é aquela coisa, não é? Qualquer conceito 

democrático pressupõe responsabilidade. Eu acho que o ter acesso a é extremamente 

importante, dar acesso a todas as pessoas independentemente da sua origem social, 

capacidade económica, etc. é fundamental, agora é necessário que depois esse acesso se 

justifique com esforço e com trabalho percebes? 

E que também possa haver vários subsistemas que funcionem em simultâneo para 

poder alargar esse acesso é isso? 

Sem dúvida. É necessário…, vamos lá ver, em termos abstractos e gerais é absolutamente 

indispensável que a música entre no currículo de qualquer aprendizagem humana como 

disciplina fundamental. Acho que é mesmo uma disciplina fundamental, acho que os 

gregos aqui tinham toda a razão e quer dizer, porque é estruturante a uma série imensa 

de níveis, não só a nível cognitivo como a nível emocional…, portanto é fundamental de 

facto, isso é um aspecto. Quer dizer, direito a educação artística e particularmente 

musical, absolutamente e tem de ser para todos. Agora é aqui que eu faço a distrinça quer 

dizer, se tu estás a trabalhar numa escola que tem como objectivo e que tem como 

objectivo final formar profissionais na área, então é muito importante que essa escola 

saiba em cada momento falar verdade aos alunos que tem. Falar verdade é dizer-lhe em 

cada momento é assim “meu amigo por essa via não vais lá”. Porque é muito menos 

doloroso que a escola diga aos 10 anos, aos 12 ou aos 15 do que tu te encontres de 

repente no mercado e não temos capacidade interventiva, não está equipado. 

Mas não pensas que aí também os conservatórios puderam ter um papel na dita 

formação de amadores. Isto é, no desenvolvimento artístico e musical de um conjunto 

de pessoas que depois não vão exercer profissionalmente a música mas que se pode 

retomar a música no interior das famílias… 

Poderá ter esse papel mas não o deve enunciar percebes. Não deve ser uma das propostas 

que o conservatório faz, pode ter porque há pessoas que evidentemente apesar de terem 

feito uma formação de alto nível profissionalizante depois não querem seguir a profissão e 

eu admito perfeitamente que isso é… 

Há pouco referiste que como músico estavas muito contra, digamos, punhas muito em 

causa as diferentes fronteiras que existiam entre as áreas musicais e também de que 

modos é que tu tentas desempenhar… 

Particularmente a nível da aprendizagem, vamos lá ver, as fronteiras têm que existir, ou 

seja, não é que tenham de existir, existem porque existem, ou seja, nós encontramo-nos 

com música de diferentes origens, diferentes funções e isso consigna diferenças a nível 

estilístico e portanto encontramo-nos com diferentes áreas por todo esse conjunto de 
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razões, agora temos que usar na aprendizagem musical, temos que usar o melhor que 

cada uma dessas áreas nos trás, nos dá percebes, e…. 

Eu estava a perguntar isto porque durante muito tempo, penso que agora também é 

capaz de haver por aí algumas modificações, mas durante muito tempo os 

conservatórios situaram-se exclusivamente num plano da dita música erudita e 

particularmente em determinada altura princípio do séc. XX. Isso agora existe alguma 

modificação? Tu como músico sentes que isso é um elemento também importante na 

formação das crianças em geral? 

Acho que sim. Acho que há percepção neste momento, digamos assim, que as fronteiras 

estão mais diluídas. Ás vezes há tiques que se criam, por exemplo o tique de que é estudar 

música é aprender a ler música. Por exemplo isso é um tique, é um tique como reacção 

aquela coisa de que, “epah é músico e não sabe ler e não sei que”, às vezes gera-se o 

tique contrario como por exemplo vir o Pavarotti dizer a público, “meus senhores eu não 

sei solfejo”, quer dizer é exactamente a mesma coisa exactamente ao contrario não é. 

Mas eu acho que aos poucos nos vamos livrando um pouco destes tiques e que podemos 

ser um bocadinho mais objectivos e um bocadinho mais racionais, equacionar o conjunto 

de instrumentos que temos ao nosso alcance enquanto professores e tentar escolher sem 

preconceitos aquilo que nos é mais útil em determinado… 

Isso depois eventualmente pode facilitar a inserção na vida profissional desses jovens… 

E facilitar a aprendizagem e  dar maior solidez à aprendizagem percebes. Porque eu não 

compreendo que haja músicos que cheguem a um determinado patamar de 

desenvolvimento técnico e não sei que, ás vezes muitíssimos alto e que por exemplo 

sejam incapazes de chegar…,  exemplo concreto de pianistas formados no conservatório, 

chegam a um patamar de desenvolvimento muito alto mas no entanto dizes, “agora 

encadeia aí, ok, tónica sub dominante” …., acabou,  

Não conseguem. 

Não sabem, ou seja a matéria com que eles funcionam no dia a dia que são acordes, 

depois não faz sentido nenhum enquanto… 

Daí esse lado que falavas à pouco da improvisação, uma maior criatividade… 

Exacto, improvisação, necessidade de usar por exemplo técnicas do jazz, lidar com...lidar 

com... 

Esse lado um pouco mais criativo e inventivo… 
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Absolutamente, quer dizer, e não são só técnicas do jazz, são técnicas também da música 

erudita nalgumas escolas. A escola alemã dá muita importância a isso, à maneira como tu 

ouves, ou seja, na Alemanha e na França é dado de uma maneira completamente distinta, 

nós infelizmente estamos muito sujeitos às influências da escola francesa porque em 

vários momentos do tempo houve, não sei influências directas de pedagogos ou de gente 

formada na escola francesa que não é de todo um bom exemplo na… 

Sim, mas neste momento também já temos professores que tiveram a sua formação ou 

nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na antiga União Soviética que trazem 

também e vão influências as maneiras…, têm influenciado as maneiras de trabalhar nas 

escolas ou nos conservatórios ou não? 

Eu penso que sim… 

Ou é do ponto de vista mais particular? 

Dentro que aquilo que a tradição permite percebes? Porque depois também se criam 

determinados grupos. Eu sinto e eu disse-te isso não é por acaso, no conservatório há 

muita influência daquilo que foi a escola, se quiseres assim, da Margarida Fonseca Santos 

e que se perpetuou numa série de alunos dela. Curiosamente ela própria neste momento 

diz que não se reconhece nada naquilo, alias como tu sabes ela já não está a exercer a 

actividade e agora faz hipnose, mas a verdade é que houve uma série de gente formada 

naquele contexto e que são a esmagadora maioria da classe, e que são muito herméticos 

a outro tipo de gente que não sei, até por uma questão de se calhar corporativa percebes? 

Eminentemente corporativa de auto defesa e não sei quê, e isso não é nada bom quer 

dizer… 

Este tempo é um outro tempo, é isso que me estás a querer dizer?  

Diz, diz. 

Este tempo é um outro tempo que se calhar precisa também de outros modos de olhar e 

fazer…? 

Eu acho que sim, é muito importante que se… 

E de confrontar essas diferentes tipologias musicais, modos de trabalhar… 

Exacto. Por exemplo no conservatório, na direcção actual do conservatório há essa 

perspectiva e então cria-se por exemplo uma classe de jazz, porreiro é óptimo que os 

alunos possam ter esse contacto mas isso ainda não é aquele entrosamento que era 

preciso que fosse feito ao nível de cada uma das disciplinas tradicionais percebes? Porque 
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senão…, também há uma classe de jazz e então mantém-se esta estanquicidade. Ou seja, 

aqui estuda clássica e ali estuda jazz, não. Há coisas do jazz que são úteis na clássica e há 

coisas na clássica que são úteis ao jazz e essa fusão é preciso ser feita pelo mesmo 

pedagogo, pelo mesmo professor e não por entidades diferentes porque senão também 

na tua cabeça como aluno, também separas as coisas logo, não é. Podes fazer sínteses 

mas é a outro nível. 

 

E o peso dessa tradição ainda é muito presente, ainda esta muito presente nestas 

escolas de formação? 

Acho que sim, acho que, sei lá… 

Pois sim, depende muito provavelmente das pessoas, mas globalmente nas escolas? 

Globalmente eu penso que sim, globalmente eu estou tentado a dizer que sim, que está…, 

que ainda há muita estanquicidade e muito academismo de alguma forma. 

Uma outra questão relacionada com esta tem a ver com a profissão do professor, e tem 

havido sempre uma discussão entre o ser-se músico, o ser-se professor, o professor-

músico, o professor concertista, o professor-professor, como é que tu te vês no meio 

deste… e o que é que faz sentido para ti como músico que tu és? 

Pois, o que faz sentido para mim é exactamente aquilo que eu faço. Não podia ser de 

outra forma. Ou seja eu acho que é muito importante que o professor seja também que 

seja um músico activo, pelo menos…, vamos lá ver, pelo menos um professor de 

instrumento ou seja, de áreas que são minimamente práticas também não é. Porque tem 

um feedback permanente de actividade para actividade. Há muita coisa que eu aprendo 

na minha actividade como docente e que me é útil no palco, como há muita coisa que eu 

aprendo no palco que me é útil como professor, e é útil aos meus alunos como professor. 

Eu acho que essa dialéctica é muito importante que ocorra em simultânea no tempo 

percebes, não é aquela coisa…, ok eu lembro-me que há 20 anos atrás eu fazia assim, não 

é agora, é amanhã, tenho um concerto, e o que é que eu… vamos lá ver, este problema 

concreto encontra-se com… Na actividade docente uma das coisas que é é que tu 

encontraste com muitas personalidades, com muitos alunos e com problemas às vezes 

para os quais não tens resposta à partida e tens de procurar e tens de pensar sobre o 

assunto e aí é que eu acho que a possibilidade de tu experimentares a tua própria 

actividade enquanto concertista, enquanto músico é essencial para se poder dar respostas 

adequadas… 
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Então posso presumir das tuas palavras que és defensor de um tipo de estatuto de 

professores neste tipo de escola um pouco diferente do que tem estado presente … 

Em termos de carreira? 

Sim. 

Sim, sim absolutamente. Quer dizer, eu não estou a dizer com isto que não deve de haver 

carreira ou que… 

Sim, mas um carreira pelo menos com outra configuração? 

Exactamente, tem que ser. 

Que permitisse pelo menos essas opressões diferenciadas? 

Absolutamente, alias eu devo de te dizer que no momento em que as coisas se tornarem 

estanques a nível das escolas eu vou ter que deixar o ensino. Porque uma coisa que não 

vou deixar de fazer é tocar, absolutamente e também não gostaria nunca de deixar de 

ensinar percebes, mas se me cortarem essa possibilidade… 

Mas é uma perspectiva que está um pouco presente, com o relatório que foi feito no 

ano passado contesta muito essa ideia do professor músico no sentido em que se isto é 

uma escola isto tem que haver professores… 

Há uma preocupação que o Ministério tem que é assim: um professor, ou seja, um 

indivíduo não pode simultaneamente fazer tudo. De facto há abusos que condicionam 

políticas. Mas isto se calhar devia começar por ver o que é que os próprios políticos fazem. 

Mas é verdade que na altura, tu tens por exemplo, tens o turbo professores que dão aulas 

em 10 escolas e ainda por cima trabalham em 3 orquestras e ainda por cima… quer dizer, 

há uma imoralidade nisto tudo, até porque nós sabemos que na prática o tempo não 

estica e…  

Aí é necessário uma regulação mesmo não é? E o Estado tinha de ter o papel… 

Tem que se fazer um controlo, uma fiscalização quer dizer. É evidente que se tu queres 

nomeadamente trabalhar em 2 actividades tão exigentes como estas, tens de ter uma 

carga horária docente relativamente reduzida e isso também de corresponder a um 

salário que também não é tão elevado, quer dizer, não sei… tem que se criar mecanismos 

de moralização destas… 

De moralização e também de alguma particularidade, especificidade ou não? Tendo em 

conta isso que estás a dizer, em relação a este tipo de professores… 
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Por exemplo, eu acho que aquilo que existe neste momento, quer dizer, não sendo um 

mecanismo complexo, por exemplo, a possibilidade que o professor tem de repor aulas, é 

uma coisa que funciona muito bem como regulador nesta matéria. Ou seja, há uma altura 

em que tu tens de facto mais actividade como concertista, muito bem então vais estar 

uma semana ou semana e meia fora e depois com determinadas regras tu vais repor as 

aulas que não deste naquele período em que estiveste fora. Acho isto mais saudável do 

que criar por exemplo, de ser demasiado permissível em relação a faltas, eu acho que isso 

já pode ser lesivo para os alunos. Agora se permitir que tu dês as tuas aulas num horário 

alternativo portanto… 

E não se tem levantado problemas em relação a isso por parte do Ministério em 

particular? 

Não, e aí ainda por cima, quer dizer, este ano que foram drasticamente reduzidas as…, 

deixou de haver aquilo que era a licença artística, o artigo 180 não sei que, e mesmo as 

faltas ao abrigo 102 foram reduzidíssimas…, tem funcionado muito bem a reposição de 

aulas no conservatório. Criou-se um sistema bastante flexível… 

Mas isso foi autonomia do conservatório que engendrou… 

Exactamente. Foi digamos, é um sistema que já vinha a ser aplicado que foi um bocadinho 

aperfeiçoado este ano e… 

É uma coisa que resulta e que facilita… 

Exactamente. 

Quer dizer, os estudantes não perdem, nem os professores perdem. Ninguém perde, 

não é um jogo de soma nula digamos… 

Claro, é evidente que depois poderá haver sempre prevaricadores, mas isso tem que se 

fiscalizar e controlar. Não se pode condenar a existência de um sistema pela existência de 

um prevaricador, quer dizer, é a tal história, senão estávamos todos presos… 

Há bocadinho também fizeste referência, a propósito de Évora e de Beja, dos 

mecanismos das escolas artísticas, neste caso da música, de desenvolverem actividades 

musicais, de desenvolverem as práticas musicais com os seus estudantes e que isso de 

algum modo também criava, enfim algum sentido corporativo no desenvolvimento das 

actividades artísticas. Mas não é importante enquanto professor, enquanto músico, que 

as escolas deste tipo coloquem os seus estudantes a desenvolver práticas artísticas no 

interior da escola e fora dela? 
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Sem dúvida que é, percebes? Agora tem de haver é algum discernimento por parte das 

entidades que gerem a cultura, quer a nível central, quer a nível local, para não confundir 

aquilo que é um, ou seja, vamos lá ver, eu acho muito importante que os alunos se 

apresentem em público. Não só em audições escolares mas também fora da escola. Mas é 

preciso ter claro que são alunos, que são pessoas em processo de aprendizagem e isso 

não substitui toda a oferta cultural que uma certa região tem que ter percebes? 

Então quer dizer que faltam aí, digamos, estruturas intermédias de produção e difusão 

que ajudem, que facilitem isto e que… 

Por exemplo eu não entendo porque é que tem de ser entregue a uma escola um subsídio 

para fazer uma produção anual de concertos percebes? A escola tem no seu corpo 

discente particularmente, capacidade para organizar actividades de concerto e tem que o 

fazer e não precisa para isso de ter um subsídio do Estado…. É claro que eles não o 

utilizam para isso, utilizam para outra coisa, utilizam para depois criar e contratar 

músicos… porquê? Qual é, digamos a competência específica que uma escola tem 

enquanto produtor cultural? Pode ter eventualmente mas é um bocadinho promíscuo 

percebes, na minha perspectiva é um bocadinho promíscuo. 

Tinha de haver aí um outro tipo de mecanismos que… 

Pois, não sei, quer dizer… 

Quais têm sido, digamos os pontos fortes que tu próprio destacas no âmbito da música e 

no âmbito do ensino da música ao longo do teu percurso enquanto músico, enquanto 

professor? Alguns momentos que tu destaques pela positiva? 

Então olha, digamos que toda a minha actividade no conservatório tem sido muito 

gratificante porque a escola tem conseguido estar juntamente aberta a novas tendências, 

a novas influências, digamos acho que tem funcionado bastante bem uma certa 

democracia interna, uma certa autonomia dos vários agentes em presença, 

nomeadamente os professores, que permite, permite digamos…, podem não incentivar 

mas permite a existência de diversas experiências paralelas. Só para te dar um exemplo 

concreto, eu fiz questão de começar a dar aulas de grupo a crianças, ninguém o fazia, 

ninguém me impediu de o fazer. Também não obrigaram os outros a fazerem como eu, 

isto muito bem. Ou seja, é assim, eu não quero que seja regra para toda a gente. 

Portanto essa diversidade é uma coisa importante no interior da vida das escolas? 

Eu acho que sim. Ainda se pode chegar à conclusão, ok esta experiência é de tal maneira 

válida que vamos estender a toda a comunidade escolar, mas às vezes não é logo e é 
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preciso… Para mim também foi uma experiência de alguma forma, quer dizer, começar a 

trabalhar assim…, eu não trabalho com o Suzuki, há muitos aspectos do método Suzuki 

que eu não endosso de todo, mas gosto de trabalhar em grupo e acho que há muitas 

formas de trabalhar em grupo e tenho tido muito bom resultado no trabalho… 

Isso enquanto professor. E enquanto músico o que é que tu salientavas deste teu 

percurso, ou projectos, ou intervenções? 

Eu geralmente gosto muito daquilo que estou a fazer num determinado momento. A 

título mais pessoal tenho tido imenso prazer em trabalhar com o quarteto Lopes Graça, 

acho que me está a fazer bastante bem… 

É a mesma coisa relativamente, digamos, singular, porque é um quarteto Lopes Graça 

que está associado ao conservatório. 

É, está associado. Foi um proposta que eu apresentei à direcção e que foi…, digamos, não 

nos dá nada de muito especial, quer dizer, inicialmente temos de dar algum credito 

horário, falou-se nisso, mas como…, depois as coisas acabaram por não evoluir nesse 

sentido. Portanto a nossa relação com a escola existe enquanto, partindo do facto que 

todos somos professores da escola e temos uma espécie de protocolo que nos condiciona, 

sem pressionar, mas condiciona a fazer-mos algumas actividades também para a escola ao 

longo do ano. Temos feito, tipo pequenas master classes de quartetos, já temos feito 

participação nas actividades da escola quando é preciso uma mini orquestra de cordas 

que não pode ser suprida pelos alunos. Além do mais estamos a difundir o nome da escola 

enquanto… 

Mas isso é uma estrutura profissional, digamos assim? 

É uma estrutura profissional, completamente autónoma, sim, sim, fazemos a nossa vida… 

E esse cachet é alguma coisa que é atribuída ao… 

Ao conservatório? Não, não. 

Portanto é só pela via do trabalho não é que depois…? 

Exactamente, fica a referência permanente que nós fazemos questão… 

Isso é um caminho interessante que as escolas poderiam encontrar para os seus 

professores e para o próprio nome da escola e da vida musical no interior da escola? 

É uma tradição que está bastante presente numa série de escolas superiores, 

essencialmente em vários pontos do mundo, aqui não, mas em vários pontos do mundo. 
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Têm quartetos associados que garantem ou formação de quarteto ou até mesmo 

formações instrumentais diferenciadas. Quer dizer, também não sei, eu tenho muita 

dificuldade em defender fórmulas, eu acho que as coisas têm que ser bastante abertas. 

Acho que neste caso funciona, e ainda bem que é apadrinhado, não tenho qualquer 

dúvida, por exemplo, em apoiar com ambas as mãos e os pés e tudo a Câmara de 

Matosinhos que neste momento decidiu criar um quarteto de cordas, acho que é 

fantástico, acho que é pena que não haja mais instituições com esse tipo de apetências. 

Esse por exemplo é um veículo para a difusão real da música de câmara, quer dizer, 

porque permite a autonomização dos grupos e a sua especialização. 

E os pontos mais críticos, falaste em dois grandes pontos assim mais fortes e os pontos 

mais críticos que tens encontrado enquanto músico e professor? 

Enquanto professor quer dizer há toda essa experiência recente da intrusão do Ministério 

da Educação na nossa área que foi muito desastrada não é. Foi extremamente desastrada. 

Não sei como é que isso vai acabar mas foi muito desastrada. 

O Ministério continua a não entender bem este tipo de escolas e profissionais? 

O Ministério não tem que entender, tem é que chamar as pessoas que entendem 

percebes? Tem que se rodear de pessoas que tenham competências nesta área. 

E isso não tem acontecido e neste caso… 

O que me faz confusão no meio disto tudo é que isso é do senso comum tão elementar, 

obviamente não me vão chamar a mim para fazer os estudos de estabilidade do 

Aeroporto de Alcochete…, mas chamam se calhar um engenheiro hidráulico para fazer o 

estudo da… quer dizer, isto de facto não faz sentido nenhum. Para mim não faz mas posso 

estar a ver mal a questão. Na área musical, quer dizer, o mais critico no meio disso tudo 

talvez seja justamente pronto como te digo isto já falamos um bocadinho da inexistência 

do mercado musical, a profusão de capelinhas com as suas regras e máfias próprias, quer 

dizer que dificulta a circulação, dificulta no fundo e agora tentando não ser egotista, 

dificulta a circulação de músicos, a circulação de projectos, quer dizer, porque um país 

vive muito disso não é? Qual é o problema, por exemplo, de Braga, Braga se calhar é um 

mau exemplo mas enfim, uma cidade qualquer como Viseu só fazer coisas com músicos de 

Viseu…, no fundo estas a oferecer sempre a mesma coisa às pessoas que ali estão não é? 

Era muito mais útil por exemplo pudessem tocar no Algarve e os do Algarve fossem tocar 

a Viseu, quer dizer, não só porque…, são experiências diferentes, são contributos 

diferentes, são projectos diferentes, são pessoas diferentes e é muito importante que se 

promova essa circulação de pessoas, isso é que é o mercado não é? 
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E escolhias novamente ser músico, não estás arrependido? 

Não, não, absolutamente, claro que sim. Não, não, isso não tenho qualquer dúvida em 

relação a isso, acho que é uma profissão aliciante numa série de domínios. 

Obrigado. 



 

123 

Maria Teresa Macedo 

A professora Teresa Macedo tem sido uma pessoa que, ao longo destes últimos trinta 

anos, tem tido uma participação activa no ensino da música em Portugal e também no 

que diz respeito à música em si. Passados estes anos todos, como é que a senhora vê o 

ensino da música neste momento?  

Passados tantos anos, que não foram só trinta, foram mais, a partir do momento em que 

eu comecei a ensinar, porque eu comecei a ensinar muito cedo. Comecei a ensinar tinha 

dezoito, vinte anos. E curiosamente, comecei a ensinar análise musical impulsionada pelo 

professor Luís Costa, eu era aluna dele, nessa altura estava a fazer estudos de composição 

com o Cláudio Carneiro interessava-me muito por composição e, naturalmente, 

consequentemente, quem compõe, quem estuda composição, tem que fazer análise 

porque não se compreende de outra maneira, o estudo da composição, eu não... na 

minha óptica e na do óptica do Cláudio Carneiro. Trabalhei também esse aspecto com o 

Croner de Vasconcelos e sempre que havia algum curso eu estava lá caída. Depois tive a 

sorte de dar um saltinho até ao estrangeiro. Como estava a dizer, com dezoito, vinte anos 

comecei a fazer o curso de análise e era o professor Luís Costa que me mandava os alunos, 

que eram alunos dele que ele via que estavam carenciados, no saber do que era um 

elemento, no saber as modelações, ou saber a forma ou o que é... e portanto, tudo isso 

somado são cinquenta e tal anos  

Eu estava a dizer os trinta por causa de setenta e um e ... 

A partir realmente dos anos setenta ou antes um pouco, nos anos setenta houve uma 

certa viragem, em setenta e um, mas como eu vi o ensino durante esse tempo? Pois 

durante esse tempo procurava-se mesmo fazer uma mudança. Os professores sentiam 

todos a necessidade de uma mudança a vários níveis de ensino. Essa mudança foi-se 

fazendo gradualmente ou por pessoas e o próprio Ministério ficou sensível ao grupo dos 

músicos e pessoas que estavam ligadas à musica, nomeadamente a Olga Violante que foi 

uma das primeiras que alertou bem o Ministério para a necessidade de uma remodelação 

no ensino não só a nível geral, vocacional e depois, naturalmente, veio a Madalena 

Perdigão, vieram outras pessoas. Começou-se a falar muito no assunto e então houve 

muitas pessoas que acharam que o assunto que devia ser mais ventilado com maior 

profundidade porque de facto estava-se, em relação à Europa, bastante atrasado.  

E isso significava o quê? 

Isto significava que se ensinava de uma forma muito..., digamos, formava-se um músico 

de uma forma que não estava muito pensada para o seu desenvolvimento global. Estava 

mais pensada para o seu desenvolvimento instrumental propriamente dito, não é? Um 
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pouco em detrimento do desenvolvimento global do músico, não só ao nível dos 

conhecimentos de História da Música, mas ao nível do desenvolvimento do ritmo, da 

audição, da capacidade da memória, do desenvolvimento dos seus reflexos, da 

capacidade de pensar a música, etc., muitas coisas desse tipo. Estavam um pouco 

adormecidas conquanto os músicos, os bons executantes que tentassem transmitir tudo 

isso aos seus alunos, mas não havia, propriamente nas disciplinas específicas, o trabalho 

que se fazia era um trabalho que não desenvolvia muito esses...  

Esses lado mais global 

É. Eu lembro-me que, por exemplo, eu estudei a História da Música a seco. Não ouvia 

obras, só sabia nomes, datas, e sabia elencar um certo número de obras que vários 

compositores de várias épocas escreveram. Mas nunca ouvi uma obra de Machaut, nunca 

ouvi uma obra de Stravinski, apesar de se falar.  

Está-me a dizer que, na altura, então, o ensino era muito fechado, ainda era muito... 

Isso era, era um ensino bastante fechado, bastante fechado nesse aspecto. Depois 

procurou-se modificar a metodologia do ensino. A História da Música era a mesma, bem 

entendida, mas a metodologia seria diferente, mais activa, mais participativa, etc,. Na área 

da composição também, era menos teórica, procurou-se ser mais activa, até que os 

próprios alunos começassem a escrever, e não só a escrever exercícios propriamente 

ditos, mas a desenvolver-lhes a sua criatividade, dar-lhes um espaço para eles poderem 

ser um pouco "eu", a sua personalidade. E isso foi uma coisa muito importante na medida 

em que, já se vê também, houve uma época em que houve uma renovação de 

professores. Entrou ao serviço uma série de professores de outro meio, de nível etário, 

não é, que já tinha tido cá e no estrangeiro uma formação um pouco diferente e que 

começou a querer pôr em prática, realmente, tudo aquilo que aprendeu cá ou fora e que 

estavam cheios de entusiasmo.  

E esse fora era onde, na Europa? 

Sim, sim, na Europa  

Aonde? França, Alemanha? 

Sim, França, Alemanha. Inglaterra também um pouco, mas sobretudo França e a 

Alemanha. Era a época em que ia tudo para França e alguma coisa para a Alemanha, mas a 

França era um caminho muito...  

E, portanto, essa nova geração veio também então tentar... 



 

125 

Tentar, tentar trazer outras ideias e já não poderia ensinar da mesma forma como 

aprendeu, até porque era impossível, não é? Eu depois também nunca mais pude ensinar 

da mesma forma como aprendi mas é que era uma coisa já visceral e não podia fazer de 

outra maneira, quer dizer, aquilo fazia já parte de mim de tal maneira que era a minha 

maneira, tornou-se a minha forma de ser. E, naturalmente, depois todos esses que vieram 

e se enfrentaram com dificuldades, tentaram ultrapassá-las e o seu contributo foi 

extremamente positivo. 

E quais eram essas dificuldades? 

As primeiras grandes dificuldades com que uma pessoa se deparou teve a ver com os 

programas que existiam, antes de setenta e um. Depois em setenta e um com a reforma 

Veiga Simão foi uma coisa muito importante porque foram chamados para a elaboração 

desses programas músicos relativamente novos mas que estavam muito bem formados, 

formados cá e no estrangeiro, na Alemanha, em França e eventualmente noutros países, 

não é? América, também um pouco, menos, não é? O que é certo é que eram pessoas que 

tinham uma visão diferente não só da música em si mas da pedagogia da música. E 

ajudaram a construir esse programa, foi um programa que foi muito revolucionário e 

ainda hoje há muitas coisas que... 

Está a falar do programa de educação musical e também de composição e de outras 

coisas? 

Sim, sim, também de tudo isso, mas sobretudo o programa de formação musical que 

adoptaram nessa coisa o nome usado em França... 

Exacto, education musicale.  

Que tinham nessa ocasião passado o solfejo para... era mais ou menos a mesma coisa mas 

mudaram-lhes o nome, não é? Nessa ocasião, o solfejo em França era qualquer coisa, era 

e continua a ser, qualquer coisa de tão importante e de tão exigente que ou se é músico 

ou se não é, ou se tem capacidade ou se não tem e acabou, acabou ali  

Portanto, houve essa mudança... 

Houve essa mudança muito forte pelas matérias novas que foram introduzidas e elas 

foram tão novas e a terminologia também era um pouco nova que deu como 

consequência que muitos conservatórios longe das grandes cidades receberam os 

programas e não sabiam como é que os haviam de pôr em prática e então isso foi muito 

bem porque o Ministério compreendeu que era necessário mandar para esses 

conservatórios alguns professores que pudessem explicar o conteúdo porque algumas 
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coisas eram novas. E foram destacados. O país foi dividido em três áreas, norte, centro, 

sul, não é, e foram destacados professores, três professores, o Cândido Lima foi para o 

norte, para o centro não sei quem foi e eu fui para o sul, eu fui para o sul. Fui para Faro 

onde se congregaram todas as escolas para assistir a esses cursos e fomos explicar esses 

programas que afinal tinham muitas coisas que todos sabiam mas a terminologia era um 

pouco diferente e, depois, era a forma de abordar as coisas e a exigência que se deveria 

ter, não é? E o sentido, sobretudo, no que me diz respeito, eu nisso faço muito finca-pé, 

que as pessoas tenham o sentido da ordem. 

E isso significa o quê? 

Da ordem de dificuldade das matérias porque ou têm esse sentido da ordem de 

dificuldade das matérias ou é um falhanço. É um falhanço. É um falhanço para o professor 

e é um tormento para os alunos. Mas isso são coisas... 

E qual foi a reacção das pessoas? 

Ai, a reacção foi, de uma forma geral, foi uma reacção de, umas de agradecimento porque 

também estavam a ver se abriam uma janela nova; outras, de desconfiança porque 

achavam que era tão novo que não sabiam se aquilo iria dar resultado de desconfiança... 

e, portanto, havia, pelo menos eu senti isso. Eu, tinha duas missões: dar-lhes a conhecer o 

programa e criar-lhes confiança e entusiasmo para, pouco a pouco, modificar a sua 

atitude em relação aos métodos pedagógicos que tinham que mudar, que deveriam 

mudar. 

E isso sob o ponto de vista da educação musical ou também nos caso dos instrumentos? 

Bom, no caso dos instrumentos isso foi muito menor, não é. A reforma do ensino dos 

instrumento foi mais a nível programático. Houve talvez na questão da organização dos 

programas mas propriamente não houve assim cursos para ensinar de uma maneira 

diferente os instrumentos.  

E essa reforma que a professora está a falar, portanto, estamos a falar de setenta e um, 

do começo de setenta e um, da Madalena Perdigão e da Comissão Orientadora da 

Reforma... houve, havia várias críticas muito cerradas contra esse... porque é que, como 

é que a senhora se lembra dessa altura e porque é que eram essas críticas tão cerradas? 

Eu estou convencida que essas críticas muito cerradas eram porque o programa merecia 

um esforço da parte dos professores. De grande de actualização, de leituras, de material 

novo, de uma atitude nova e há sempre aqueles chamados velhos do Restelo  que nunca 

acreditam em nada, mesmo em nada, estão extremamente fechados e não querem nem 
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abrir um pouco a sua janela para que um pouco de outro tipo de luz os ilumine. De uma 

maneira geral, eu posso dizer que nos cursos que fiz no Algarve, os primeiros foi, primeiro, 

uma surpresa, uma surpresa, depois, começou a haver uma adesão. Porque todos 

compreenderam que muitos professores já compreendiam também que haveria qualquer 

coisa que tinha que mudar, o que é não sabiam o quê, o quê nem como. 

Ou seja, na altura não havia nenhuma formação de professores de nenhum tipo, não é? 

Não, não, não, de nenhum tipo, quer dizer, os próprios professores do chamado ao 

tempo, o solfejo eram instrumentistas, não é? Não havia nada de específico e procurou 

depois que, procurou-se que isso fosse, que esses professores tivessem uma actualização, 

pudessem estar em contacto com o que se fazia no resto da Europa. 

E então é por essa via também que, mais tarde, há os cursos do Willems por exemplo, 

de que professora...  

Isso foi outra coisa, isso foi outra coisa. 

Mas vem inserido também nessa necessidade... 

Exactamente, veio nessa necessidade. Isso foi a Madalena Perdigão que esteve inserida 

também neste processo que reconheceu que era preciso também vir alguém do 

estrangeiro com autoridade. E depois nessa ocasião foram introduzidos em Portugal dois 

grandes métodos o Willems e o Orff. O Willems que vingou mais para o norte e o Orff que 

foi mais para sul. O Orff teve como grande apoio a Maria de Lourdes Martins que ela 

mesmo esteve a estudar depois em Salzburgo, não é, no Instituto Orff, eu fiquei mais aqui 

no Porto mas é preciso dizer-se que o Willems veio para Portugal a primeira vez não a 

convite da Madalena Perdigão, veio a convite da Câmara Municipal do Porto Ai sim? 

Porquê? 

Uma coisa curiosa, aconteceu uma coisa curiosa. A directora do Conservatório de Música 

do Porto era a Dona Maria Adelaide Diogo de Freitas Gonçalves. Primeiro tinha sido o 

marido, depois era uma pessoa muito empreendedora, tão empreendedora que foi o que 

fundou a Orquestra Sinfónica do Porto, não é, a quem a música no Porto muito deve, a 

quem o próprio conservatório muito deve, uma pessoa muito aberta, muito dedicada ao 

desenvolvimento dos alunos do conservatório e à dinamização, através do conservatório, 

da música e tinha uma irmã que era lá professora que era a Maria do Céu Diogo e essa 

senhora era professora de piano e, como toda a família, Freitas Gonçalves e Diogo sempre 

se dedicaram ao ensino e sobretudo muito interessados pela pedagogia, etc. E ela um dia 

leu num jornal qualquer mas creio que foi num português, um artigo assinado pelo Edgar 

Willems. Ela leu o artigo sobre a Educação Musical e ficou fascinada com o artigo e disse: 
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"ai quem será este homem" e como era professora no conservatório e irmã do director e a 

directora tinha muito boas relações com a Câmara Municipal do Porto, não é, conseguiu 

que esse senhor viesse a Portugal. E então o Edgar Willems veio a Portugal. Eu só 

lamento... existe um livro dele, ou melhor, escrito sobre ele, em que tem essas datas 

todas. Eu agora não tenho... as edições Prómusica, têm. Ele veio ao Porto fazer umas duas 

ou três conferências sobre a Educação Musical em geral e ia ao conservatório, no salão, e 

eu lembro-me bem da primeira conferência com muita gente, não é, muita gente 

interessada e já se vê que aquilo foi um boom porque, à parte dele representar uma linha 

de formação musical, mas não no sentido da disciplina mas sim formação musical no 

sentido de formar um músico que vinha naturalmente entroncada nos grandes pedagogos 

suíços como o Piaget, o Dalcroze, etc.,  mas que era já muito pessoal... As grandes 

afirmações que ele fez aqui no Porto chocaram profundamente as pessoas. Chocaram 

profundamente as pessoas.  

Porque vinham pôr em causa todo um... 

Porque vinham pôr em causa todo um conceito que se tinha, ideias que se tinham sobre 

as pessoas. E eu confesso que, naquela ocasião... 

Também ficou perturbada... 

Eu fiquei espantada e perturbada no bom sentido. Eu digo: "mas que é isto, que é isto? 

isto é tão novo, é tão diferente". Ele então depois fez mais duas conferências e a última 

então foi tremenda porque falou sobre as raças e o ritmo e então as pessoas saíram 

indignadas: "então ele falou que há raças e como realmente a raça que tem melhores 

possibilidades de ritmo é a africana" e tem uma razão, bem entendido, e quer dizer, caiu 

muito mal. Caiu muito mal, houve pessoas que aderiram pela novidade mas queriam 

saber mais porque foi um choque, e houve outras que rejeitaram liminarmente. Alguém 

no final das conferências veio perguntar-me, e eu a minha resposta foi esta: "olhe, isto 

para mim foi tão novo, tão novo e eu tenho a sensação que é de um alcance tão grande 

que eu não me posso pronunciar porque tudo o que eu diga pode ser injusto, para bem ou 

para mal, pode ser injusto. O que eu vou fazer é procurar tomar um contacto mais directo 

com a pessoa" e então, no ano seguinte, eu fui para Genéve trabalhar com ele, fui 

trabalhar com o próprio Willems. Estive lá oito meses em Genéve a trabalhar com ele, 

directamente com ele. Por acaso até na mesma casa, no mesmo edifício em que, eu 

estava numa pensão e ele tinha um estúdio em cima e às oito e meia da manhã dava-me 

as aulas. 

Portanto, e esse trabalho era mais virado para o ensino vocacional, para os 

conservatórios... para as crianças...? 
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Era virado para as crianças mas ía desde a iniciação musical ao solfejo, digamos, ao solfejo 

superior. Ou seja, às capacidades de audição, de leitura, de improvisação... 

E depois a professora sentiu que isso era um meio também de...  

Senti que era um meio fantástico. Era um meio fantástico... 

Não só de implementar essas novas ideias mas também um meio importante no 

desenvolvimento da formação de professores em Portugal na altura, penso. 

Exactamente. Depois a dona Maria do Céu tanto fez, porque a dona Maria do Céu tinha 

boas relações já no princípio com a Olga Violante e tudo, e a Olga Violante depois foi a 

primeira directora do coro da Fundação Gulbenkian, estabeleceu relações com a 

Madalena, e então, a Madalena trouxe a Portugal o professor Willems. E depois então 

todos os anos ele estava aqui mês e meio ou dois meses, depois passou só a estar um mês 

e então esses cursos foram insistência dele... a Fundação Gulbenkian fundou aqui no 

Porto, no Conservatório, os cursos de educação e didáctica musical. E então esses cursos 

começaram a funcionar patrocinados pela Fundação Gulbenkian no Conservatório de 

Música do Porto e tinham como directora desses cursos a Maria do Céu Diogo. Foram 

seccionados em duas partes: iniciação musical e a outra parte formação de professores. 

Eu fiquei com a formação de professores, ela ficou a dirigir a iniciação musical mas, quer 

dizer, encontrávamo-nos muito... 

E havia muita apetência por esses cursos? Quer dizer, havia pessoas... 

Havia muita apetência. Olhe, por parte dos alunos havia uma apetência enorme. Só se 

recebiam alunos de cinco anos de idade, isso foi uma coisa que eu disse à dona Maria do 

Céu senão não fazíamos nada, não é? Cinco anos são uma boa idade, cinco ou seis. E 

então, com a ajuda do professor Willems esquematizámos os cursos da seguinte forma 

para os de iniciação: entravam aos cinco, saíam aos dez, dos cinco aos sete faziam a 

iniciação propriamente dita, a partir dos sete continuavam com o solfejo elementar e 

depois o solfejo propriamente dito e instrumentos. A formação de professores tratava 

de... 

Tudo isso no âmbito do conservatório? 

Tudo no conservatório. Os directores do conservatório compreenderam isso e puseram à 

disposição os espaços. 

Exacto. Mas era cá no Porto, em Lisboa isso não se passava? 
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Não. Foi só no Porto, só no Porto. Puseram à disposição os espaços possíveis no 

Conservatório, mas nessa ocasião tinha pouca gente o Conservatório, tinha poucos 

alunos... espaços possíveis e um funcionário do conservatório após terminar os seus 

trabalhos oficiais para o conservatório ficava como secretário do projecto, que era bem 

preciso.... 

E isso criou algumas tensões, tanta criancinha a entrar pelo conservatório dentro? 

Não, em princípio, sim, mas já era à hora, era depois das cinco horas da tarde. Só 

funcionava depois das cinco da tarde, das cinco às oito, diário. Portanto, não havia 

choques porque às cinco horas já não havia quase professores nem alunos. 

Era na altura, imagino, estamos a falar em finais de sessenta, início dos anos setenta, 

não é? 

Setenta, setenta 

Estamos a falar dos anos setenta...  

Não, setenta não. Foi muito mais recuado porque no vinte e cinco de Abril tudo isso 

acabou. 

Mas nessa altura a existência de crianças nos conservatórios, praticamente, não existia, 

não é?  

Ah, sim, não existia, aquilo foi uma coisa tremenda, não é. Crianças no conservatório. E só 

consentiram isso depois de combinarmos fechar o conservatório às cinco da tarde 

O que é estranho porque era suposto que a aprendizagem musical começasse 

relativamente cedo, isso era um pouco paradoxal...  

Sim, sim, mas só se podia entrar para o conservatório com dez anos. 

Mas os professores não sentiam necessidade de começar com as crianças pequenas? 

Não, já achavam de com dez anos já eram muito pequenos. Achavam que dez anos eram 

muito pequenos. Agora já se acha que três anos é muito pequeno.  

E em relação à formação de professores? 

Em relação à formação de professores, existia um curso que era dirigido por mim que se 

dedicava aos professores, e tinha bastantes professores. E mais, esses professores não só 

tinham aulas de formação e tinham, se quisessem o diploma, de prestar provas. E essas 

provas eram prestadas sempre no mês de Junho, Julho, na época em que o professor 

Willems vinha a Portugal e era ele que era o presidente do júri que fazia, enfim, os exames 
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e que também connosco dava as classificações, etc. E a Fundação Gulbenkian dava os 

diplomas. Não foram muitos, muitos, muitos, os professores... não, de iniciação foram 

bastantes professores mas de solfejo foram muito poucos. 

Sim, porque continuava a ter resistências a essa maneira... 

Não, porque eram difíceis os exames. Eram difíceis.  

Quer dizer que a formação que existia... 

Não chegava, era mesmo difícil, eram difíceis. 

De qualquer maneira, esses cursos foram-se prolongando até à década de oitenta, não 

é? 

Esses cursos prolongaram-se até mil novecentos e setenta e três, quando houve o vinte e 

cinco de Abril. Houve o vinte e cinco de Abril e em Julho fecharam, portanto, nunca mais 

abriram, aqui, fechou tudo. Fechou porque esses cursos eram subsidiados pela Fundação 

Gulbenkian e eram totalmente gratuitos. E a Fundação, naturalmente, compreende-se, 

num momento tão conturbado como esse, não sabia qual seria também o seu futuro. E, 

mais a mais, houve momentos conturbados no próprio conservatório.  

Por exemplo, está a falar aqui do Conservatório do Porto, não é? Houve momentos 

conturbados e a fundação, pronto, cessou. Como o subsídio era anual, cessou o subsídio, 

não havia contrato nenhum... 

Depois passaram a haver esses cursos de uma outra maneira...  

Sim, sim 

Também organizados pela Gulbenkian e também organizados pela professora aqui no 

norte mas de um outro modo, não é?  

Não, cursos desses nunca mais... 

Não, desse tipo, não, quer dizer, cursos mais abertos para toda a gente, depois 

continuaram um pouco na década de oitenta... 

Sim, sim, cursos pontuais e de uma duração curta, quatro seminários. 

Pois, é isso que estou a dizer. Depois o Chapius também esteve cá. 

Ah, bom, isso, exactamente, mas isso continuou. A Fundação continuou depois a fazer, o 

que é eram cursos mais esporádicos, pronto, o Chapius esteve cá para o congresso da 
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associação internacional, depois o Chapius também foi aluno do Willems, foi continuador, 

e fundou a Associação Internacional Edgar Willems.  

 

Tivemos neste primeiro momento da nossa conversa muito centrado nas questões de, 

digamos, da pedagogia, da mudança introduzida... 

Bom, e o que é certo é o seguinte, é que depois as pessoas que passaram por essa 

formação aqui no norte e no sul na Fundação Gulbenkian nunca mais ensinaram da 

mesma maneira. E tudo isso contribuiu para que o nível musical se começasse a  

A ser diferente, a melhorar 

A melhorar, e sobretudo, esses cursos de iniciação musical que a Fundação lançou criou 

nos pais a consciência que as crianças deviam começar a ter contacto com a música muito 

mais cedo porque os dez anos era a bitola. Era a bitola porque, aqui no Porto, nos dias em 

que se fazia a inscrição para esses cursos, que eram frequentados por trezentos alunos, às 

seis horas da manhã já havia uma fila porque era por ordem de chegada. Porque havia 

tantas vagas e depois a fila... eles tinham de se inscrever todos os anos. 

Portanto, na sua perspectiva, de facto, foi um tempo muito importante sob o ponto de 

vista da... 

Mais, foi importantíssimo para o conservatório. Porque as crianças chegavam aos dez 

anos e os pais perguntavam: "e agora? Para aonde é que eles vão?". E eu dizia: "vão para 

o conservatório". Porque, naturalmente, eles tinham piano, eles tinham violino, eles 

tinham violoncelo, eles tinham flauta, como instrumentos e aquilo estava muito bem 

pensado. Depois a dona Maria do Céu morreu, faleceu, e eu fiquei com tudo, com os 

cursos de iniciação e tudo. E então dei-me muito ao trabalho de remodelar um pouco 

aquilo e dar-lhes todos os meses um concerto, eles tinham um concerto. Um concerto que 

não era tocado por eles, não era uma audição deles, era um concerto em que alguém ia lá 

tocar e explicar os instrumentos. E tinham também concertos sobre a História da Música, 

por exemplo, sobre um compositor, com projecções, etc.  

No conservatório? 

No conservatório, sempre no conservatório. Porquê? Porque achámos que ninguém devia 

sair dali sem conhecer o nome do Bach e de ter ouvido a sua música. Apesar de pequenos 

isso teria que estar... 
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E depois isso também teve algumas consequências na formação seguinte no 

conservatório?  

Sim, naturalmente. 

Porque depois os professores que eram mais resistentes começaram a ver que afinal... 

Porque chegavam os alunos já a tocar violino! Não tinham de estar a ensinar a pegar no 

arco e o arco a cair ao chão, não tinham coisas dessas, não é? E tínhamos bons 

professores na ocasião, era a Isabel Delerue que ensinava violoncelo, depois era o 

Carneiro que ensinou violoncelo e depois foi o José Delerue que tocava muito bem, 

ensinava violoncelo, piano tínhamos dois ou três professores de piano, uma delas era a 

Leopoldina Vieira da Cruz que tocava muito bem, era a esposa de um médico em 

Matosinhos, improvisava fantasticamente, os alunos adoravam, e ensinava muito bem, e 

havia as audições  em que eles tocavam peças de Mozart, de Bach, de Ana Madalena 

Bach. 

Agora eu gostaria de entrar também num outro plano que era: e o conservatório, como 

é que ele funcionava nessa altura? 

O conservatório funcionava com os instrumentos, funcionava com as classes de 

composição, ou melhor, de harmonia, porque o contraponto vinha mais tarde, estava 

desligado da harmonia nessa ocasião, com os instrumentos e com o canto, e com as 

outras disciplinas, com a História da Música, com a Acústica, havia Francês, havia uma 

disciplina de Francês também, porque ninguém podia ficar com o diploma sem ter o 

diploma de Francês e havia o solfejo propriamente dito que era o solfejo... 

E havia uma actividade musical interessante ou não? Havia uma actividade musical, os 

professores, os estudantes... 

Ai, havia, isso havia, isso deve-se à dona Maria Adelaide Diogo Freitas Gonçalves que 

lançou uma actividade fantástica, inclusivamente, as célebres tardes íntimas, às quintas-

feiras, em que os alunos tocavam... estava sempre o salão cheio, não é, e era aberto ao 

público, não é.  

E a criação também da orquestra do conservatório veio ajudar... 

Veio coro do conservatório, que chegou a ter um prémio em Inglaterra.  

Era um factor de dinamização da vida musical na altura na cidade do Porto? 

Sim, sim, sobretudo sobre a égide dela, foram momentos que depois perduraram, não é, 

que depois continuaram. Começou a dinamizar dentro do possível, não é, mas portas 



 

134 

adentro, ou melhor, portas adentro era muito dinamizado mas as portas estavam abertas 

para quem quisesse ir assistir... Houve o prémio Suggia, depois, no conservatório, mais 

tarde, o prémio Guilhermina Suggia, não é? O concurso Guilhermina Suggia, não é?  

Depois do vinte e cinco de Abril criaram-se outro tipo de tensões. 

Criaram. Sim 

E de rupturas? 

Sim, não creio que houvesse grande... Os instrumentistas não tiveram grandes mudanças 

Não?  

Houve mudanças na questão da mudança das pessoas, porque, pouco a pouco, houve 

pessoas que se reformaram, entraram professores novos, houve um certo critério na 

escolha dos professores. 

E depois começa aí, digamos, uma outra saga no âmbito do ensino da música que é a 

necessidade de reforma, de modificar as coisas... 

Exactamente, exactamente. 

E a dificuldade de modificar as coisas?  

Sim, bom quando se modificam as coisas, se há uma adesão muito grande nunca há 

dificuldades, se a adesão é média há sempre mais dificuldades porque temos de 

convencer aqueles que não estão convencidos, se somos nós os detentores da verdade... 

Do que a professora se lembra, o que é que estava em causa? Porque apareceram 

projectos em 74 do Fernando Lopes Graça, depois apareceram projectos... 

Ah, em 74, nesse projecto estive eu metida! 

Pois esteve, por isso é que eu estou a falar com a senhora. Pegando nesse projecto de 

74... 

Esse projecto era muito diferente porque era um projecto, pelo menos no princípio, era 

um projecto dirigido ao ensino genérico e não ao ensino especializado ou vocacional, não 

é? Porque, realmente, ele, como foi um homem que percorreu Portugal de lés a lés com o 

Giacometti e com o gravador às costas a ouvir o que as pessoas mais idosas, nos sítios 

mais recônditos de Portugal teriam a cantar, teriam a cantar, deu-se conta do 

analfabetismo musical e da falta de gosto pela música que existia  

Na música portuguesa? 
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Da música em geral, do gosto do canto, do gosto de cantar, deu-se conta de que alguma 

coisa teria que mudar no interior porque as próprias pessoas também mudaram. No 

entanto, ele era sempre de opinião que tido isso poderia ser mudado e que um país tão 

culturalmente... só pode ser francamente evoluído se não usar só a orla marítima que é, 

geralmente, a mais favorecida, mas se o interior também poder usufruir dos benefícios 

que uma orla marítima geralmente tem. 

E esse projecto consistia em quê? 

Era eu, era o Lopes Graça, achei muita graça até como as coisas foram feitas porque foi 

um amigo que me disse: "olha, o Lopes Graça queria falar contigo. Estás na disposição de 

falar com ele?" Eu disse: "Oh, céus, eu conheço o Lopes Graça há tanto tempo, como é 

que não estou na disposição de falar com ele!" "Então ele vai-te falar amanhã". Então, e 

falou. E disse: "ai, eu queria ver se nos encontrávamos porque eu fui incumbido pelo 

governo de fazer uma reestruturação do ensino musical a nível, por agora a nível do 

ensino genérico e queria ver se queria colaborar comigo." Eu disse: "Oh, mestre, pelo 

amor de Deus, eu digo-lhe já que sim, já nem é pelo projecto, é pelo poder estar a 

colaborar com quem é, com quem é". E então, ele também convidou a Maria Augusta 

Barbosa, e era ele, era a Maria Augusta, era eu e havia uma secretária que era a Regina 

Quintanilha, que era filha da Quintanilha que tinha sido creio que a primeira advogada 

portuguesa.  

E esse projecto era o quê? 

E esse projecto era levar a música a todos os cantos de Portugal. Isto é, organizar um 

programa que todos os professores até, nessa ocasião, à quarta classe, portanto, eram 

professores polivalentes, tivessem de realizar com as crianças. Portanto, coisas que 

fossem simples, factíveis e fáceis de transmitir. E para isso ele tinha pensado, enfim, era 

uma ideia fantástica se houvesse dinheiro, não é, se houvesse dinheiro. Ele partiu de um 

princípio muito simples e que eu acho, a Hungria também partiu, partiu do princípio que o 

principal instrumento que as pessoas têm é a voz. E que ninguém sabe ou faz-se pouco 

uso da voz. O dizer-se que se está triste e eu então pus-me a cantar realmente é muito 

dos portugueses, mas cantam, mas o que é certo é que não cantam como deve ser, não é 

arte ouvirmos o nosso hino nacional balbuciado sem se perceber.  

E eu havia muito a incidência da música portuguesa na.... 

Agora, isto seria organizado da seguinte maneira: segundo as regiões o programa variava. 

Variava no aspecto da escolha dos trechos musicais. Porque ele dava muita importância 

ao estudo do movimento, das danças tradicionais da região era uma coisa que eles tinham 

de fazer muito, mesmo conhecer, das canções tradicionais da região ou um pouco 
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alargado, bem entendido, da região e, naturalmente, que... eu lembro-me bem de um 

momento que eu, que foi um momento da parte mais, digamos, menos aliciante talvez 

para os alunos. Ele achava que eles deviam saber cantar escalas, cantar uma escala, viver 

uma escala ou viver uma harpejo não é, essas coisas básicas. E então, surgiu o problema 

que escalas e então assistiu-se a uma discussão entre a Maria Augusta Barbosa ele e eu, 

que escalas? Se eram as escalas maiores, se eram as escalas menores ou se eram os 

modos. E foi uma discussão que demorou semanas, passavam-se era num gabinete muito 

pequenino na Academia dos Amadores de Música, não é, que tinham cedido para isso e 

que havia sempre uma disputa muito grande entre ele e a Maria Augusta, não era bem 

disputa  

Eram diferenças? 

Havia diferenças, havia algumas diferenças, não é? E depois havia algumas irritações pelo 

meio porque ele fumava e já só fumava meio cigarro e ela dizia "se fumas meio mais valia 

não fumares nenhum, eu não suporto o fumo", "deixa-me fumar". Era muito complicado, 

ele tinha de ir fumar para fora, muito complicado. Houve uma disputa e ele virou-se para 

mim, diz assim: "que é que pensa?" E eu digo: "olhe, o que eu penso é que devem ser 

modais porque foi assim que nasceu, foi assim que nasceu. Vamos agora dizer o seu 

sentido, é desvirtuar as coisas. E a Maria Augusta Barbosa depois lá compreendeu 

também e estava muito renitente a principio mas depois, pronto.  

E esse programa foi feito... 

E esse programa foi feito e estava a ser minuciosamente feito. Esse programa estava a ser 

dividido em três partes referentes ao ano lectivo. Até ao Natal, até à Páscoa e até ao fim 

do ano. E esse programa compunha-se obrigatoriamente de canções que podiam 

eventualmente ser a duas vozes se as houvesse ou ele depois arranjaria uma segunda voz 

quando fosse momento disso, danças tradicionais, não só da própria região como das 

regiões limítrofes e depois elementos de ordem mais teórica, como seja, mas vividos, 

cantar uma escala, cantar um harpejo, saber o que era um acorde, assim. E depois a partir 

de certa altura alguns elementos ligados à escrita, para que eles soubessem o que era 

uma clave, essas coisas. E depois, fazer-lhes também sentir que houve grandes músicos no 

mundo, não é? E através de gravações periodicamente fazer-lhes algumas prelecções 

sobre o assunto.  

E tem uma influência dos modelos de Kodaly e do... 

Não, não havia influência didáctica de nada. Era uma coisa pessoal. Bom, mas que, 

naturalmente, ele tinha... 
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Era próximo do Kodaly e do Bartok... 

Do Kodaly e Bartok. A ideia, a ideia, sim. Porque a ideia dele, e depois era nossa também, 

era de pôr Portugal a cantar. Que não canta.  

Mas depois eu encontrei uma carta no Ministério da Educação do Lopes Graça muito 

furioso com o Ministério desligando-se completamente porque afinal de contas as coisas 

não avançaram.  

Ora bem, as coisas não avançaram porque, possivelmente, por causa de uma questão de 

dinheiro. Porque o que é que acontecia? Estes professores todos do ensino básico, hoje 

básico,  

Os antigos professores primários.. 

O professores primários, em rigor tinham de, todos os trimestres vir a determinado ponto 

do país e estudar com especialistas a música que eles iam dar durante os próximos três 

meses. E, com isto, conseguia-se que a música fosse dada minimamente bem.  

Também não havia formação de professores para essa área... 

Pois não, pois não. Não havia professores nessa área tinha que se ensinar, tinha que se 

encasquetar nos professores e ao mesmo tempo dar-lhes... e isso era durante oito dias 

(...) mas naturalmente que o Estado tinha que pagar a alguém que viesse de Monsanto 

para...  

Exacto, e falhou e uma das razões foi essa 

Presumo que fosse essa. Ele ficou muito zangado porque depois não podia fazer e 

reportar as coisas como queria porque havia entraves, possivelmente... 

E ficou tudo na mesma, então, digamos assim.  

E, depois, como sabe, caiu o Vasco Gonçalves e as coisas modificaram-se e tudo acabou. 

Agora, eu tenho a dizer-lhe que, por exemplo, na questão da formação dos professores 

não de música, a Gulbenkian subsidiou um curso durante dois ou três, três anos creio eu, 

na escola normal do Porto para professores do ensino primário. E esse curso foi me dado 

para eu dirigir. E esse curso tinha oitenta professores que vinham de todo o lado, todas as 

semanas, ter uma aula de duas horas. 

E, portanto, também era um pouco utilizado a metodologia de Willems? 

Sim, sim, era, a metodologia de Willems dentro das medidas... Sobretudo dava-lhes 

muitas canções. Não podia ensinar muitas danças porque o director não deixava com 
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medo que o chão fosse abaixo. Era, porque realmente já quando batíamos ritmos e 

coisas... Mas o que é certo é que eu recebi depois muitas cartas de professores que não 

sabiam nada de nada, homens e senhoras, passado uns dois anos ou três, recebi: "estou-

vos muito grata porque eu hoje já acompanho no harmónio, durante a missa, os cânticos 

que cantam”... quer dizer, acabou por aprender música.  

Mesmo depois do vinte e cinco de Abril, quer dizer, a música na educação e no ensino 

primário não era assim uma coisa muito importante?  

Não, não era importante, era uma coisa... o canto coral era sempre... quando se chegava 

ao liceu. Quando se falava no canto coral, só se não podiam fugir, porque era dado de 

uma forma muito pouco atraente. Quer dizer, e ainda hoje é um problema.  

Depois dessas várias, estamos a falar neste programa, nesta proposta do Lopes Graça, 

depois há várias outras propostas, em 76 do Freitas Branco, depois em 79 há o Plano 

Nacional de Educação Artística produzido pelo grupo da Manuela Perdigão que está 

ligado não só a questões do ensino mais especializado da formação de artistas como 

também às questões mais genéricas, mas digamos que depois a única grande 

transformação que teve consequências no ensino da música foi em 1983 com o decreto 

de lei 310...  

Ah, sim, o célebre 310. 

O célebre 310. E nessa altura foram separados os cursos secundários e os cursos 

superiores passaram para as escolas superiores. E aqui no Porto a professora também 

esteve envolvida na criação, ou melhor na instalação da escola superior de música.  

Sim, eu estive envolvida de uma forma muito curiosa. Eu, nessa ocasião, quando saiu o 

decreto, e nomeando outras pessoas, primeiro saiu o decreto, creio eu, e depois é que 

foram nomeadas as pessoas, eu nessa ocasião estava a dar aulas, era professora de 

formação musical e de harmonia e contraponto no Conservatório de Música do Porto e 

aconteceu que em Lisboa faltava uma professora que era a Maria de Lurdes Martins que 

por motivos pessoais nessa ocasião não queria estar no conservatório e o Menéres 

Barbosa que estava à frente do conservatório  telefonou-me a dizer: "tens que vir para cá" 

e eu disse: "estás tonto, concerteza, que ideia é essa agora", "ai, tens que vir porque...", 

eu digo: "eh, vou aí fazer um frete, não é, porque te falta qualquer coisa e queres... então 

não arranjas quem...", "ai, tu tens que vir, tens que vir". Eu disse: "olha, está bem, se é 

assim uma aflição tão grande eu vou por um ano e quê, mas afinal fiquei dois ou três, três, 

creio que é três. E foi assim que eu fui parar a Lisboa para dar harmonia e contraponto, 

ainda estava lá a Constância Capdville e...  
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Portanto, falando na altura do decreto 310 ou antes? 

Não, estou antes do decreto, antes do decreto. Isso precedeu o 310. Ir, eu ia sempre lá 

dois dias por semana, ia à sexta-feira, penso que à tarde, e depois ao sábado todo o dia. 

Olhe, e tive lá, ah, eu adorei aquela classe porque eram todos muito adultos já, eram 

bastante, adorei aquela classe. E adorei alunos, como por exemplo, o Sousa Dias, que 

trabalhou do nada, a harmonia foi do nada, foi escrever a cordazinha à vertical dez 

versões de um acorde só ou coisas do género. E ainda noutro dia ele estava aqui e eu 

disse: "Oh, lembras-te daqueles tempos?" E eram classes ainda grandinhas, eram grandes, 

que obrigavam-me a ser uma máquina a corrigir os exercícios.  

E acompanhou então a elaboração do processo da construção 310 ou não? 

Não. O 310 não acompanhei, não acompanhei essa elaboração. Eu um dia ia a sair do 

conservatório, foi ao fim da tarde, ia a sair do conservatório, e veio atrás de mim o 

Menéres Barbosa "olha, vais ser nomeada", assim, "vais ser nomeada vogal da Escola 

Superior de Música". E eu disse: "olha, não estamos no Carnaval". E então fui convidada 

para fazer parte. E eu: "então, como é isto? É assim? E tu já me estás a dizer que vou ser 

nomeada? Então nem perguntam às pessoas se querem ou se não querem? Como é? Eu 

sou professora no Porto, como é isso?"  

Ah, era para ser nomeada em Lisboa? 

Não, era nomeada para o Porto. Eu digo: "olha, em primeiro lugar..." Ah, e estava com ele, 

ai, eu nunca mais me lembrei do nome dele, se o vir ainda..., era um advogado  

Era o António Caldeira Cabral. 

Caldeira Cabral, estavam os dois. E dizia o Caldeira Cabral, que eu conheci naquela 

ocasião, "ai, não nos diga que não! Nem pode dizer que não". E eu digo: "e se eu disser 

que não?" "se disser que não vai presa!". E eu digo:" não, nem pense nisso, eu tenho que 

pensar, tenho que pensar, dêem-me tempo para pensar, não é assim, não é assim, eu 

tenho a minha vida...". Primeiro que tudo era um salto muito grande e um salto no vazio. 

Não temos nada, nada. E eu digo: "e quem mais vai estar na comissão, se a direcção são 

três". "Vais estar tu, vai estar o Filipe Pires... Eu digo: "ele já sabe?" "Aaah, mais ou 

menos". Portanto, estava na mesma situação. "E nós queremos ter já a professora Helena 

Costa e já se falou mas ela está muito renitente e tu vais para o Porto com a incumbência 

de a convencer a fazer parte da comissão".  

E essa foi a primeira comissão...  

Foi o serviço que eu fiz  
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E conseguiu convencê-la? 

Disseram-me logo: "tens que dizer, sim ou não, sim ou não, sim ou não". E eu digo: "olha, 

mas vocês podiam arranjar outra pessoa que talvez fosse..." "eh, tens que ser tu, porque 

isto será uma equipe fantástica se assim for". E eu digo: "bom, pronto, seja, seja, seja, mas 

não para já porque eu tenho que acabar o ano lectivo, então, temos que esperar para se 

começar. E eu vou fazer tudo para a dona Helena Costa dizer que sim". E acabou por dizer 

que sim sabendo das pessoas que estavam, que ia ter ao seu lado. Ela disse: "eu só digo 

que sim, mas quero saber as pessoas que vou ter ao meu lado". E então ficou mais 

sossegada, não é, que eram pessoas amigas de há muitos anos, não é? 

E começaram logo a trabalhar em oitenta em três ou em oitenta e quatro? 

Depois, fomos nomeadas e tomámos posse em Lisboa, no Gabinete do Ministro. Tivemos 

a honra de ser o ministro no seu gabinete que nos deu a posse, mais nenhuma comissão 

teve essa honra, tivemos essa honra.  

Porque eram pessoas de prestígio na cidade, sob o ponto de vista artístico... 

Sim, sim. 

E sob ponto de vista pessoal, portanto, também interessava ao ministro ter pessoas de 

peso para dar corpo a essa...  

Corpo e credibilidade. 

A essa transformação... 

A esse projecto. Simplesmente o que aconteceu é que fomos nomeados e não tínhamos 

nem cadeira nem mesa. Não tínhamos sítio. E então foi o conservatório de música do 

Porto, como pode compreender não viu com bons olhos porque ele tinha o curso superior 

e era... e depois, digamos, cortaram, não é, para que a outra escola... e, de mais a mais, 

tinha contribuído para isso uma professora que era de lá... 

Pois, que ainda criava ainda mais complicações... 

Mais complicações, complicações até pessoais. Não eram burocráticas, eram pessoais. Eu, 

nessa ocasião, disse que sim porque achava desde há muito que era necessário haver algo 

mais acima que formasse para a performance, para a performance, instrumentistas Iria 

ficar um pouco a semelhante à Europa. E mais que isso, porque iam ter um título 

académico que o conservatório aquilo não valia  

Nunca se conseguiu ter, não é 
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Nunca se conseguiu fazer nada, não é? Nunca se conseguiu. E isso dava-lhes um título 

académico, pelo menos o bacharelato, pronto, dava-lhes isso. Eu achei que não se havia 

de perder a oportunidade de dar aos músicos um título académico, para que os músicos 

não mais pudessem ser olhados nos estabelecimentos de ensino genéricos, eu sei que eles 

trabalhavam muito nos genéricos, de soslaio, como alguém que é iletrado e que só tem a 

quarta classe, que era o bastante... 

Que era o que acontecia. E quais foram as suas principais dificuldades que tiveram na 

altura? 

Na altura tivemos a dificuldade da instalação propriamente dita, não é, porque tínhamos 

muito dinheiro para comprar material mas nem tínhamos onde o pôr. Foi realmente o 

Conservatório de Música do Porto que teve a gentileza de... era o Costa Santos que 

estava... e teve a gentileza de nos dar uma sala e nós precisávamos de um secretário e 

então quem foi o secretário foi o secretário do conservatório que saiu e que nos seguiu.  

Mas não começou aí a haver logo uma tensão forte com os conservatórios? 

Havia, evidentemente que a partir daí começou a haver. Nós estávamos mesmo lá dentro.  

E ainda por cima estavam mesmo lá dentro 

Estávamos lá dentro.  

Também em oitenta e cinco o conservatório do Porto apresentou uma contra-

proposta...  

Uma contra-proposta, exactamente. E depois, houve uma célebre reunião porque nós 

estávamos dependentes, a Comissão Instaladora estava totalmente dependente, ou 

melhor, a escola ia estar dependente do Ministério da Educação. Quer dizer, o nosso 

interlocutor directo era o Ministério da Educação. Mas depois houve uma reviravolta, 

existiam os politécnicos, e então o Ministério achou por bem que as escolas deviam ser 

integradas no politécnico. Ora, não se queria muito que fossem integradas numa coisa 

que ainda não se sabia bem o que era, nós queríamos ter relações directas com o 

Ministério, porque achávamos que era mais fácil, mais fácil, e que o Ministério 

compreenderia de outra maneira porque os politécnicos eram mais para, na altura, para a 

técnica, e outra coisa, não tanto para a arte. E houve uma célebre reunião em Lisboa em 

que estava alguém do politécnico também e que estavam músicos, estavam os Secretários 

de Estado e estava... 

O governo. 
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Sim, estava tudo muito representado. E então puseram-nos quase que a espada ao peito. 

As razões porque é que tínhamos que entrar no politécnico e não ficar ligados 

directamente... bom, estávamos em reunião, e estávamos o Porto e a escola de Lisboa de 

Lisboa, que era o Menéres Barbosa era o presidente da comissão instaladora... Estava lá a 

comissão toda, de Lisboa e do Porto. E não se saía de um impasse, "não queremos, não 

queremos, não queremos", tanto Lisboa como o Porto não queriam  

Ah, e Lisboa também não queria? 

Também não queria, Lisboa também não queria, não queria...  

Não queria ficar ligado ao Politécnico. 

Ao politécnico.  

Queriam ficar ligados quê? Serem entidades autónomas? 

Estar ligados ao ministério, directamente ligados... uma escola directamente ligada ao 

ministério, o seu patrão directo era o Ministério  

E não estar num Instituto... 

Quer dizer, se era preciso qualquer coisa era ao Ministério que se escrevia.  

Isso porque havia algum receio? Porque o politécnico na altura ainda se estava a criar? 

O politécnico ainda estava... era muito técnico... não sabíamos como é que era.  

Mas de qualquer maneira acabaram por não conseguir? 

Nessa ocasião, nessa ocasião, eu depois perguntei ao Secretário de Estado que estava ali... 

"Oh, senhor secretário, diga-se se faz favor, se nós realmente não conseguirmos aquilo 

que desejamos, ou seja, não ficar ligados directamente ao Ministério, se nós não 

conseguirmos ficar ligados directamente ao Ministério, nem se ver livres do politécnico o 

que é que acontece?" E ele disse assim estas palavras abruptas: "fica tudo como está". O 

que quer dizer que o processo voltava à estaca zero. E eu, mediante aquilo, olhei para o 

Menéres Barbosa e disse assim: "não, então não. Acho que não temos o direito de se 

negar às gerações vindouras um título académico. Então é um mal menor".  

 

E depois como é que se montou aqui a escola, porque depois, em meados de oitenta e 

cinco... 
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Depois tivemos umas pequenas instalações na escola superior de educação onde se 

começou, realmente a leccionar com o professor Nagy que vinha de Lisboa para dar umas 

aulas de viola, com o Lucena, que fazia flauta e umas coisas poucas, não é, muito 

pouquinho, muito pouquinho. E depois conseguimos, do doutor Luís Soares, uma 

instalação maior que foi na Escola do Magistério Primário que, em vista da criação das 

escolas superiores de educação ia extinguir-se. E então tivemos lá algumas salas, tivemos 

lá as primeiras salas. A escola estava em estado de grande degradação. E então nessa 

ocasião, uma vez que tínhamos muito mais espaço foi-nos concedido uma verba muito 

avultada para comprar pianos e eu ainda me lembro bem de dizer à dona Helena Costa: 

"olhe", e ao Filipe Pires, "o primeiro dinheiro que vier é para comprar dois pianos de 

cauda do melhor que haja porque senão nunca mais na vida se compra". 

E então aí nessa fase havia dinheiro então... 

Ah, havia. Realmente fomos bafejados nesse aspecto porque houve dinheiro para 

comprar muitos pianos, muitos pianos. E para comprar uma biblioteca, uma biblioteca, 

não é, comprou-se muita coisa, edições inteiras, não é, não era os nocturnos de Chopin, 

era edições completas. 

Começou nessa fase inicial mas de facto só em oitenta e sete, oitenta e oito é que a 

escola começa a ter os cursos, os primeiros cursos, não é, que era, se não me engano, de 

flauta, piano, piano de acompanhamento e depois composição, depois no ano seguinte 

é que abrem...  

Sim, sim, começaram a funcionar 

E qual era a ideia que nessa altura tinham do que era um músico, do que era a formação 

de um músico? Ainda por cima sendo três pessoas, enfim, com o peso que tinham... 

A formação de um músico tinha que ser um músico virado para a performance, para a 

performance. Portanto, uma formação de um músico que tivesse bons conhecimentos de 

análise, bons conhecimentos de História da Música, conhecimento de obras não só do seu 

instrumento mas do reportório geral, principal. De um músico tivesse desenvolvido todas 

as suas potencialidades artísticas no máximo possível, não é, para poder servir a música e 

de um músico também que tivesse uma certa cultura para não serem só apelidados de 

pessoas incultas, não é?  

E havia essa referência em relação ao desenvolvimento musical e profissional em 

termos europeus, era isso que estava há bocadinho...  

Sim, sim, evidente...  
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Com essa ideia por trás... 

Evidentemente, com essa ideia por trás, realmente, não poderíamos ter, talvez, a matéria 

prima porque não podíamos ter essa selecção de um conservatório de Paris ou de 

Bruxelas, não é, porque depois, já se vê, os alunos entravam por selecção, não é, por 

selecção. Ora, o que sucedia é que, à época, também, o nível das pessoas que saíam do 

conservatório, sem que com isto queira eu dizer sequer que o ensino não era bom, mas 

era genérico em Portugal, o nível não era muito alto. E, portanto, havia que fazer-se 

alguma selecção, não só dos conservatórios portugueses, em geral. Haveria, sim, alguns 

alunos que se distinguiam, mas a média nunca poderia entrar na escola superior de 

música, não é, porque não atingia aquele mínimo de bitola que nós queríamos e que a 

dona Helena Costa queria, não é. Porque queria fazer dali uma escola realmente superior 

de música. Enquanto ela lá esteve...  

 

 

E que pudesse, enfim, equiparar-se conservatório de Paris, de Bruxelas, algo assim 

equivalente, era isso? 

Evidentemente. Daí até ter vindo aqui para o Porto a pianista Nicole Henriot do 

conservatório de Bruxelas que vinha aqui fazer uns pequenos seminários, uns seminários 

para o piano. E faziam-se assim alguns cursos, para dar assim um aspecto... para colocar 

os alunos em contacto com outras mentalidades... 

E que tipo depois de tensões é que foram criadas... quer dizer, essas selecções eram 

feitas, imagino, numa primeira fase houvesse, enfim, poucos estudantes... 

Poucos e éramos, de certo modo, condescendentes por ter alunos porque havia da parte 

mesmo dos estudantes que saíam dos conservatórios, era uma novidade que estava ali, 

uma escola superior de música, não é. O que é que iria dar? Que curso iriam ter? Apesar 

de termos tido sempre o cuidado de escolher os melhores nomes e os melhores 

professores, não é? 

Mas depois aí também, na altura, gostava que me falasse um pouco da profissão do 

músico, do exercício da profissão do músico para além, enfim, do mercado das escolas 

de se dar aulas, não é,... 

Sim, de dar aulas 
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O formar músicos, enfim, com formação superior é suposto que desenvolva trabalho 

artístico... 

Pois. Simplesmente o que sempre sucedeu, e ainda parece que hoje sucede um pouco, é 

que há muitas pessoas formadas e bem formadas e que, realmente, não há muito 

mercado artístico para que elas possam exercer a profissão como quereriam. Porque eu 

julgo que, enfim, isto era uma concepção que a gente tinha, no Porto existia uma 

orquestra sinfónica, em Lisboa existia outra orquestra e praticamente, à data, não existia 

mais nada. Depois vieram as escolas profissionais mas aí não empregam músicos, formam, 

não é? O que não há, não havia, nem há ainda, começa a despontar mas com certeza que 

levará ainda muitos anos as orquestras regionais e estatais ou mistas, não é, mistas, à 

custa de um mecenato, fundações, etc. E realmente o mercado de trabalho limitava-se às 

escolas e ser músico de orquestra... 

Ou das bandas militares que também era um outro... 

Bom, mas isso eram os instrumentistas de sopro. Isso então iam para as bandas militares 

ou outras, não é, mas geralmente eram as bandas militares.  

Porque de facto, quer dizer, a carreira solística é para... 

Ou então, no que diz respeito aos instrumentos de sopro foram muito absorvidos por 

bandas que faziam parte de associações culturais, filarmónicas e tudo, não é, e continuam 

a ser, e continuam a ser. E continuam a ser, e continuam a ser. E bandas enormes e de 

muita qualidade, algumas de muita qualidade. E em que iam tendo alguma remuneração, 

ao mesmo tempo também ensinavam outros, etc. E depois muitas academias, muitas 

escolas privadas até que foram crescendo e absorviam esses alunos.  

Mas no campo artístico era mais difícil?  

No campo artístico era mais difícil 

Sempre foi mais difícil?. 

Em todos e no campo solístico muito mais. E no campo camarístico ainda muito mais. 

Quer dizer, não é hábito, por exemplo, formarem-se muitos grupos de música de câmara. 

Eu creio que, há um tempo para cá, desde que o prémio Jovens Músicos da RDP instituiu 

os prémios para música de câmara as pessoas... bom, as escolas profissionais sempre 

tiveram isso, os conservatórios também sempre tiveram, as aulas de conjunto, não é, mas 

ainda não há, creio eu, ainda não há, nem aquele profundo gosto do conjunto de câmara, 

dos músicos voluntariamente se reunirem sem pensarem em proventos e reunirem-se 

para fazer música... 
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Mas o hábito das pessoas de ouvirem música de câmara também é um hábito... 

Evoluiu, evoluiu, há hoje muito mais pessoas que ouvem música de câmara do que havia. 

Antigamente era impensável ter uma sala cheia para ouvir um concerto, mesmo que fosse 

de grande nomeado. A não ser nas sociedades de concertos que mesmo essas não faziam 

muitos concertos por ano. Faziam um concerto... 

Mas também havia outra dificuldade, na altura vocês não estavam só a formar 

intérpretes também estavam a formar criadores, como o caso do curso de composição  

Evidentemente, evidentemente 

E aí o problema também era de uma outra natureza, quer dizer, ou não? 

De outra natureza, quer dizer, por exemplo, no Porto, na Escola Superior de Música do 

Porto, tivemos pela primeira vez as cadeiras de música electroacústica, não é? Não era um 

curso propriamente dito mas fazia parte da composição. Isso foi um passo muito 

interessante, muito interessante. Foi uma janela aberta sobre a Europa... 

E o professor Luís Filipe Pires também introduziu em 71 no conservatório de Lisboa 

[exacto] e que depois por várias razões aquilo acabou por não se desenvolver, e veio 

para vir para aqui, não é? Mas aí também o exercício da profissão de criador ainda era 

mais complexa do que é agora  

Sim, era mais... 

As pessoas não viviam disso... 

Não, não viviam disso, era mais complexo do que é agora porque... não sei porquê. As 

pessoas não acreditavam nos criadores portugueses, primeiro que tudo, não é? Em 

segundo lugar, havia criadores mas depois não encontravam quem lhes executasse as 

obras. E hoje em dia há, realmente, algo que é muito importante que é a encomenda de 

obras aos criadores. Ou seja, nessa ocasião já pode... as pessoas podem dizer... conquanto 

não haja nenhum criador que viva só disso, ou é professor aqui, ou ali ou acolá, mas isso é 

um contributo muito forte.  

E na altura isso não existia?  

Não existia, não era hábito. A não ser a Emissora Nacional, que é preciso não se esquecer, 

o Gabinete de Estudos Musicais, que os compositores eram pagos, tinham um ordenado 

ou não sei quê, para escreverem para a... 

Mas depois também não havia... 
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Mas depois também acabou. 

Depois não havia essas estruturas de difusão do trabalho, não é? Nem execução, nem 

difusão.  

Exactamente, nem difusão. Porque também havia só duas orquestras e, às vezes, nem 

sempre os maestros quereriam estar a montar uma peça que tocavam uma vez e não era 

mais conhecida. E ainda hoje não se encontram assim muitos maestros que estejam nesta 

disposição de montar peças às vezes complexas, muito complexas, para uma execução só.  

Mas também a música contemporânea, imagino que na altura e ainda agora, seja de 

difícil acesso... eu digo isto porque... 

Sim, a música contemporânea... 

Deixe-me só... desculpe lá, professora, eu digo isto porque a professora, precisamente 

em 1986 escreve um artigo para a revista da APEM relacionada com a formação musical 

nas escolas profissionais de música. E uma das coisas que faz referência, em Abril de 86, 

e uma das coisas que faz referência tem a ver com o facto dos estudantes abandonarem 

a escola, a formação, interrogando-se se estavam preparados para assimilarem a 

linguagem da música deste século, ou seja, do século passado, já estávamos no século 

passado, não é? Portanto isto significa que, mesmo até no âmbito da formação, e já não 

estou a falar só da Escola Superior de Música, não é, era difícil, digamos, uma ligação à 

criação artística contemporânea? 

Ora bem, era uma ligação neste sentido, eu achava que, realmente, as pessoas que saíam 

do conservatório e não estavam suficientemente preparadas. Ora bem, isso depende e 

ainda hoje eu considero isso. Isso depende, o assimilar as novas linguagens venham elas 

de onde venham, sejam europeias sejam extra-europeias, sejam de qualquer época, 

estilo, isso advém de uma educação auditiva. A música vem-nos através da audição. Se 

nós não temos os ouvidos, ouvidos que naturalmente levam o que ouvem à mente, 

suficientemente abertos para esses tipos de tão variadas linguagens, de localização no 

mundo e no tempo, dificilmente podemos assimilar...  

E portanto, a formação não ajudava isso... 

Não ajudava e ainda não, deixe-me que lhe diga, e agora será muito polémico, que eu 

considero que ainda continua a não ajudar. Eu digo muitas vezes, isto agora é muito 

polémico, talvez seja, que a maioria dos portugueses só tem ouvidos para moucos. 

Chegam a Mahler e já estão, a maioria,... e isso advém, a meu ver, de...  

E os músicos também? 
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Bom, os músicos diria alguns também... E outros não porque, por obrigações de cargo, 

têm que encarar a música, porque têm de a ter tocado, se são de uma orquestra e isso 

está programado, têm de a tocar. E há custa de muito tocar vão-se adaptando... 

Mas isso também remete ali para outra questão que é, que vem, enfim também muito 

dos anos 80 e que está muito presente e que também me parece estar presente naquilo 

que a professora está a dizer, que é, digamos, alguma protecção à música portuguesa, 

não é, e aos criadores portugueses...  

Sim, sim. 

Praticamente não há, ou há pouco, a cultura, digamos, política e artística de se fazerem 

encomendas a compositores, das orquestras regionais ou das orquestras sinfónicas 

encomendarem obras, ou isso já está um bocadinho diferente? 

Ah, eu acho que isso já está muito diferente, e sobretudo na...  

Já se ouve mais música portuguesa? 

Então não ouve? Ah, eu acho que se ouve muito mais música portuguesa, e até a nível de 

formação de alunos numa formação média, não é, já há compositores até portugueses 

que se dedicam a escrever para determinado grau de dificuldades, obras, à altura dos 

mais jovens, e depois, no campo, sobretudo no campo orquestral, há muita, e de música 

de câmara também, mas sobretudo orquestral há vários compositores que encontram boa 

receptividade junto de maestros... Veja, por exemplo, a Orchestutópica que defende 

muito a música portuguesa, tocam lá muitas coisas... a Orquestra Sinfónica Portuguesa, há 

sempre algumas obras de música portuguesa, a orquestra sinfónica do Porto, também, há 

obras, tenho ouvido várias obras de música portuguesa, não é? Portanto, acho que os 

compositores portugueses, neste momento, estão numa certa... estão na ribalta em 

muitos concertos, não é? Não digo...  

Coisa que não acontecia há uns anos atrás... 

Ah, pois não acontecia!  

A professora tem algumas obras que foram muito pouco editadas, foram muito pouco 

interpretadas, não é?  

Foram, isso já não interessa, não digo... 

Não, mas estou a dizer, tem a ver com este fenómeno da ligação à cultura portuguesa e 

da criação artística... 
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Sim, sim, havia uma reticência, havia reticências com o respeito ao valor dos compositores 

portugueses. E realmente temos valores. Afinal são tocados no estrangeiro. E que são 

tocados com muito êxito, e são tocados com muito êxito. 

Passado esta hora e dezasseis minutos, eu volto novamente à questão inicial: a 

professora também faz parte do, enfim, do presidente do júri, se não me engano, do 

prémio jovens músicos, penso que nos últimos cinco anos, se não me engano, como 

presidente... 

Ah, eu entrei logo como presidente 

Ah, pronto, faz parte já há muito tempo deste prémio, e portanto, tem passado 

diferentes gerações...  

Ah, sim, sim 

Diferentes tipos de música, diferentes tipos de... como é que a professora vê os 

desenvolvimentos no âmbito do ensino da música? Penso que agora, com esta 

experiência, com este prémio, não é, é muito visível aquilo que se faz nas escolas... 

Ah, é extremamente visível. Então a diferença é uma diferença fantástica. Eu julgo que, 

desde que foram implantadas em Portugal as escolas profissionais, o panorama mudou 

muito. E mudou por duas razões: primeiro, pela organização que têm, não é, pela 

organização interna que têm  

Organização de que tipo? 

Os músicos vão para lá de manhã saem à noite e portanto têm uns apoios enormes, nesse 

sentido. Em segundo lugar, porque contrataram muitos professores vindos de leste, dos 

países de leste, e essas pessoas que vinham de leste, vinham com uns ritmos de trabalho 

completamente diferentes... 

Diferentes do que nós estávamos habituados. 

Do que nós estávamos habituados. E impuseram-nos, ou implantaram-nos nessas escolas 

e eu acho que isso mudou muita coisa. Porque nós estávamos, talvez, habituados a, não 

digo a menos exigência, mas a um ritmo de trabalho mais cómodo, mais lento, e isso veio, 

digamos, espevitar um pouco. Eu creio que isso que teve muita importância. Não só as 

escolas em si mesmo, a criação de escolas profissionais mas depois o tipo de professores 

que começaram a vir, que foram escolhidos... evidentemente que também há 

portugueses mas é muito natural que, por exemplo, um conjunto de professores 

portugueses que tem determinado ritmo, se vem um conjunto de professores que tem 
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outro ritmo um bocado mais acelerado e começa-se a ver as comparações, do esforço dos 

alunos num e dos esforços doutro, os que estão um poucochinho mais lentos, aceleram 

mais...  

Mas isso também acontece no âmbito do ensino superior e, no caso dos prémios Jovens 

de Música, há vários jovens, enfim, de diferentes faixas etárias que vão desde o ensino 

secundário, o ensino superior... 

Exacto, e vêm de todos os lados, vêm dos conservatórios, vêm de academias, vêm de 

escolas profissionais... 

Melhorou o ensino de música em Portugal? 

Ah, sim. Não tem nada que ver com o que existia. Eu quando me recordo, por exemplo, 

dos primeiros grupos de música de câmara que apareceram nos concursos de jovens 

músicos em que afinar era uma tragédia, simplesmente afinar era uma tragédia, e quando 

vejo hoje, não é? Quer dizer, e vinham tocar obras que era... que eles não podiam tocar 

mas que achavam que tinham que impressionar o júri, mas era uma...  

Completamente desadequadas para... 

Desadequadas para as possibilidades técnicas das pessoas, não é? Quando vejo isso e a 

forma como tocavam e como vejo hoje a forma como se apresentam, não tem 

comparação possível. Há um passo de gigante, há um passo de gigante. 

Vejo-a bastante optimista em relação ao futuro. 

Ah, sim, eu estou bastante optimista. E então hoje, mais do que nunca, com as 

possibilidades de ligações internacionais tão fáceis, não é, com a actividade musical que se 

desdobrou imenso, porque que a actividade havia em Lisboa? Praticamente, era o S. 

Carlos, era a Orquestra da Emissora e a Gulbenkian. Aqui no Porto, o que era? Era a 

Orquestra Sinfónica do Porto e era o Círculo de Cultura Musical e o Orpheu portuense, 

mais nada, era duas coisas em Lisboa, três coisas no Porto. Eu bem sei que, sobretudo o 

círculo de Orpheu trazia a fina-flor, a nata europeia, a nata internacional vinha ao Porto. 

Ao Porto e a Lisboa. E a orquestra sinfónica era a divulgação do grande repertório 

sinfónico com solistas ou portugueses ou estrangeiros também de grande nomeado e 

depois a ópera, naturalmente, a ópera. Uma ópera que, em tempo foi mais conservadora, 

hoje está muito mais aberta a obras não só longas  

Embora não haja um teatro de ópera no Porto, nem uma companhia residente de 

ópera... 
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O que, deixe-me que lhe diga, me faz profunda pena. A segunda cidade do país não ter um 

teatro de ópera, não é ouvir uma ópera em concerto, é ouvir um teatro de ópera.  

Também, de alguma maneira isso podia favorecer o exercício da profissão de um músico 

e das pessoas formadas, não é? 

Naturalmente, naturalmente. Se nós formos ali à vizinha Espanha temos o teatro de 

ópera, temos dois teatros de ópera, temos o teatro da Zarzuela e temos o Teatro 

Nacional. E com orquestras próprias. Não é uma orquestra que serve para tudo.  

Mas estava-me a dizer que, enfim, há uns tempos, havia três grandes instituições em 

Lisboa e Porto de concertos e agora há um maior incremento? 

Há uma maior porque também há a Orquestra do Algarve, a orquestra das beiras, há a 

orquestra do norte, que tem uma acção muito grande em locais aonde nunca poderia 

chegar a música de outra maneira se também não houvesse meios financeiros  

Exacto. Portanto, também por aí a vida musical houve algum desenvolvimento, é isso? 

Houve um desenvolvimento muito grande. E depois, nasceram dezenas e dezenas e 

dezenas de academias, geralmente, academias, conservatórios, e escolas mais pequenas 

que academias, e porquê? Porque começaram a sair muitos músicos dos nossos 

estabelecimentos de ensino e eles tinham de fazer vida, tinham de... E então, às vezes 

agrupavam-se e formavam uma escola... 

Já que viver só exclusivamente da música seria difícil, não é, como intérpretes? 

Seria difícil, é. Eu acho que houve uma modificação muito grande e pode ver-se, porque 

hoje há mais público do que havia, um público muito mais alargado, alargado em termos 

culturais, muito mais alargado. 

E, para terminar, na sua opinião, quais são os desafios que se colocam neste momento 

ao ensino da música, quer seja no âmbito do ensino superior, quer seja no âmbito dos 

conservatórios. Por toda a sua experiência, e tendo em conta que, enfim, há estes 

desenvolvimentos, tendo em conta estas novas gerações de músicos que fazem os seus 

cursos aqui e saltam logo para o estrangeiro para continuar a sua formação e que 

retornam a Portugal, quais são os desafios que a professora... 

Isso é um problema. Eu às vezes comparo os músicos um pouco aos cientistas que 

também vão lá para fora. Há músicos portugueses que são muito bons e que, às vezes, 

ficam... vão estudar lá para fora e tão bons são que não voltam. Vêm só cá de visita. Aos 

nossos cientistas acontece a mesma coisa, por toda a Europa e na América, não é? 
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Quantos e quantos lá estão... Se um dia pudessem voltar todos a Portugal o que é que se 

não poderia fazer?  

Infiro das suas palavras que aí o Estado tinha um papel importante... Evidentemente. 

 

Qual era esse papel? 

O papel era aglutinar os melhores em Portugal. Aglutinar os melhores. Aglutinar... não 

basta só mandá-los vir, é preciso dar-lhes condições de trabalho. Nos cientistas será 

extremamente difícil, nos músicos será mais fácil, não é? Porque não necessitam de 

laboratórios, não necessitam de muitas coisas do género que são caríssimas e que não 

há... Há, naturalmente, coisas ligadas à Gulbenkian e que são fantásticas, mas enfim, 

não... e outras mas são pontuais, não é? Mas, agora, na música, realmente, eles para 

virem teriam que ter condições muito especiais, e são condições de trabalho e de matéria-

prima com que trabalhar. 

Mas matéria-prima já começa a haver? 

Sim, já começa a haver. Não sei se haverá a matéria-prima que eles têm lá fora. Aí é a 

diferença. Aí é a diferença. Porque acontece, por exemplo, que nós temos uma boa 

matéria prima, não é, e vai daqui a Londres, não é, estamos a ter um concurso para entrar 

em que há duas vagas para violino, e que estão oitenta a tentar, não é, quer dizer... e ele 

quando chega, já sabe, ele quando sabe que há oitenta já... 

E que outros desafios é que a professora... 

Ah, eu julgo que, dentro daquilo que temos, e já é muito, e já é muito, se podemos criar 

alguma coisa mais de novo que não exista, que o devemos fazer. E que devemos, 

sobretudo, tentar melhorar a cem por cento aquilo que temos.  

E esse "de novo" o que é que é para si esse criar esse algo de novo. O que é que a 

professora vislumbra nesse algo de novo, alguma coisa em particular? 

Não sei, essas coisas de algo de novo, que a gente às vezes pensa é uma... será uma 

utopia, será uma ilusão...  

E essa utopia, essa ilusão, o que a professora tinha imaginado era... 

Seria uma cúpula. Uma cúpula musical que tinha de ser muito restrita mas tinha que ser 

uma coisa muito especial, com professores internacionalmente conhecidos, não poderiam 

viver aqui, bem entendido, mas que poderiam vir, não é?  
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E acha que isso um dia será possível? Com a sua experiência toda, com estas 

modificações todas que têm acontecido... 

Não, eu julgo que, dadas as nossas dimensões, que isso que será muito difícil. Agora, o 

que não é difícil, e é uma questão de abrirmos bem os olhos, termos vontade e olharmos 

para o panorama é melhorar muito mais o que temos. Melhorar no sentido... não é só de 

instalações, no sentido da qualificação, da exigência, sobretudo da exigência, porque acho 

que se é, em muitos casos, demasiado benevolente. E depois, sai-se um pouco medíocre. 

E cuidado com Bolonha.  

Porquê, porquê esse cuidado assim tão assertivo, "cuidado com Bolonha"? 

Eu digo "cuidado com Bolonha" porque, se não se está muito atento, em lugar de nos 

qualificarmos mais  

Desqualificamo-nos? 

Criamos uma mediania mais alta mas não superior. 

Vejo-a muito crítica 

Não, eu não sou crítica a Bolonha. Bolonha é interessantíssimo. Mas, é preciso 

compreendê-la e saber, dentro de Bolonha, pedir muitas exigências.  

Porque, no caso das artes, não é em três anos que se formam? 

Pois, quer dizer... Bom, não são três, são cinco, não é? Primeiro, segundo ciclo e terceiro 

ciclo. Sim, porque eu vejo, por exemplo, na própria Universidade Católica, não é, eram 

cinco anos de licenciatura. Agora, o primeiro e segundo ciclo, praticamente, a 

programação que tínhamos para os cinco anos de licenciatura dá o mestrado.  

Tem que se então que estar vigilante, é isso? 

Sim, sim. 

Muito vigilante. 

Temos que estar todos, nas escolas, muito vigilantes, porque podemos com a maior das 

facilidades, e até sem querer, sem ser essa a intenção, haver um abaixamento de nível. 

Quer dizer, o mais baixo eleva-se mas o mais alto baixa-se. E cria-se, realmente, uma 

mediania que, criada, só daqui a uns anos voltará a ir para o seu lugar. 

Esperemos que isso não aconteça 
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Ah, convém que não aconteça. Porque isso não depende do Estado depende das 

instituições e das pessoas, não depende do Estado. O Estado não tem culpa disso, não tem 

culpa disso. Não vai fazer exigência aqui ou ali ou acolá, o Estado dá os meios e exige que 

o ensino seja de qualidade. Mas, já se vê, pode haver um ensino de qualidade de vários 

escalões. Pode ir desde o bom à excelência. 

Claro. Vamos lutar para que essa excelência seja a mediania. 

Ah, isso, isso, isso seria muito bom porque nós estamos na ponta da Europa. E de um lado 

temos o mar, e do outro lado temos a Espanha. Mas de um lado temos o mar, não temos 

outro país. Aqueles que vivem mais próximos do centro da Europa são altamente 

beneficiados, têm tudo à volta. 

Muito Obrigado 

Não tem que agradecer, o gosto foi todo meu 
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Piñero Nagy 

Quais são os objectivos dos Cursos Internacionais de Música do Estoril? 

Os objectivos … é uma boa pergunta porque eu não lhe sei dizer exactamente os 

objectivos porque não fui eu que os criei, mas compreendo a sua pergunta e posso 

responder de grosso modo. Realmente eles foram criados em 1962 pelo Maestro 

Manuel Ivo Cruz e pela Isaura Pavia de Magalhães, no tempo em que o presidente da 

Junta de Turismo do Estoril, pessoa invulgar, um bom responsável político e que 

continua a ser invulgar, e felizmente passados estes anos tive a sorte de o conhecer ao 

Sr. Joaquim Miguel Serra e Moura, um desportista entusiasta do desporto e um 

homem de cultura, com responsabilidades políticas ao nível da promoção turística do 

Estoril que, enfim, foi como se sabe o primeiro ponto em que Portugal criou o turismo. 

A sua visão integrada de cultura e turismo é um exemplo hoje em dia, daí que tenha 

apadrinhado essa iniciativa de professores que tinham estado e que frequentavam os 

cursos de Salzburg e justamente por essa razão acharam por bem que, Portugal que 

não tinha nada nessa altura, seria interessante que tivesse uma organização durante o 

Verão em que professores de grande prestígio e que ao mesmo tempo tinham 

actividade artística no activo e que, muitos deles eram professores em Salzburg, 

viessem a Portugal. Portanto, foi realmente uma iniciativa fantástica porque logo de 

início vieram professores como Karl Engel como Yvonne Lefebure enfim, figuras 

míticas, digamos assim, dos anos 60 e que contribuíram logo de início para o 

aperfeiçoamento artístico dos músicos portugueses. Com a vantagem de que essa 

iniciativa trazia consigo também a possibilidade de convivência com músicos em 

princípio da carreira e em fim de estudos de vários países, de vários continentes, o que 

pela primeira vez em Portugal era algo fantástico para conhecimento, para a evolução 

e portanto, e foi fundamental porque nós quando consultámos os arquivos vimos logo 

no primeiro ano, temos arquivos com dezasseis, dezassete anos e por aí fora, todos os 

músicos portugueses que pode-se dizer que passaram por cá. Portanto, o que está 

como objectivo de facto foi o desenvolvimento e o aperfeiçoamento artístico e 

cultural, naturalmente, dos músicos de Portugal. Isso levou a que realmente se 

desenvolvesse durante bastantes anos, sempre sobre a égide da Junta de Turismo. 

Pela minha parte eu assisti como ouvinte a alguns desses cursos não no início mas no 

fim da década de 60 e essa frequência coincidiu com a criação do curso de guitarra na 

Academia dos Amadores de Música, em 66. Em Portugal portanto, apesar de haver 

alguma tradição popular, não havia tradição no sentido da formação académica, havia 

sim um curso especial no Conservatório de Lisboa com o nosso amigo Pujol com quem 

trabalhei em Espanha e que vinha só uma vez por mês, mês e meio e foi uma falha 

grave da parte do conservatório durante quase trinta anos não haver uma 

permanência mais assídua, e que nos permitiu em pouco tempo, na Academia de 

Amadores de Música, criar um núcleo inicial de jovens com qualidade e que pela sua 

actividade da altura que nos era possível realizar chegou aos ouvidos do director dos 
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cursos do Estoril, o Manuel Ivo Cruz, que era um entusiasta, era e é, um entusiasta da 

guitarra, ele fala comigo e diz ‘ah, porque é eu nós não vamos fazer um curso de (?)’ e 

conversámos sobre isso e ‘sim senhor’, e daí que em 71 o curso de guitarra seja pela 

primeira vez introduzido nos cursos de Verão e muito gentilmente convidaram-me 

para assistente, digamos assim, de direcção dos cursos. Essa assistência permitiu-me 

conhecer por dentro a estrutura e passados dois anos, quando o curso se estabilizou 

digamos assim no âmbito da estrutura dos cursos de verão, propus que houvesse 

algumas novidades, que se desse um outro salto, um salto mais virado para fora, para 

o público sem que os cursos estivessem, digamos, exclusivamente virados para um 

trabalho técnico, académico e de outras coisas que realmente não se via que houvesse 

uma adesão em termos de produto.  

 

Mas havia muitos estrangeiros também que vinham cá 

Naturalmente que sim, portanto,... 

Para além dos portugueses. 

Sim, sim, alunos, refiro-me ao público. Havia concertos mas muito poucos porque os 

concertos ou eram os de fim de curso com os alunos ou de vez em quando os 

professores davam um recital, etc..  Eu achei como elemento externo e estranho, 

digamos assim, à estrutura inicial achei um pouco estranho de facto que o público em 

si não pudesse usufruir daquela riqueza extraordinária que ali estava. 

Mas antes de passarmos para a outra componente desse trabalho, eu gostaria de 

perguntar uma outra coisa. Os cursos tiveram enfim, digamos, uma dupla/tripla 

função se quisermos, por um lado há a questão turística, que esteve presente não 

só...  

Sim, digamos um turismo não é bem, bem.... 

Um turismo cultural, digamos,  

De imagem, não tanto da promoção de turismo, mas da imagem .... 

A imagem, o prestígio que isso iria criar e por outro lado digamos, aqui uma 

componente muito forte de pessoas de alto gabarito, de professores de alto gabarito 

que vinham a Portugal e a pergunta que eu lhe queria fazer é a seguinte: isso vinha 

de algum modo colmatar algumas deficiências da formação existente na altura? Era 

complementar? Como é que tudo isso…? 

Absolutamente complementar. Aliás, sempre foi complementar e continua a ser 

complementar. Portanto, não é uma actividade de formação, é uma actividade 



 
157 

complementar à formação. Devo dizer que na altura o nível de ensino em Portugal era 

muito superior ao que se verificou a seguir durante mais de trinta anos.  

Sim? Porquê? 

Pela decadência que veio a seguir, simplesmente. Por diversos factores mas não há 

dúvida nenhuma de que não era por casualidade que na altura nós tínhamos a Maria 

João Pires, nós tínhamos a Ana Bela Chaves, nós tínhamos Olga Prats, e tantos outros. 

Portanto, o conservatório como principal fonte de criação de músicos tinha realmente 

uma qualidade no ensino muito apreciável, muita apreciável, e a função dos cursos, 

independentemente dos níveis altos e baixos que depois vieram a ter depois no ensino 

cá no futuro, sempre tiveram como objectivo a complementaridade. 

E uma outra coisa também relacionada com isto, até porque enfim, no sítio da 

Internet vem isto que é: têm passado por aqui milhares de estudantes nacionais e 

internacionais e que são hoje, enfim, artistas como vem lá citado representando 

vários países e cito “estimulados pela possibilidade de trabalhar com mestres”. Esta 

ideia do mestre e do discípulo é algo importante nestes cursos? É algo importante na 

formação de um músico? 

É, é importante na seguinte medida: primeiro lugar ao ser uma actividade 

complementar àquela que é feita noutra formação curricular ao longo do ano numa 

estrutura escolar, o poder trabalhar, enfim, na altura os cursos eram mais longos, mas 

poder trabalhar durante uma semana, quinze dias ou três semanas como era 

antigamente com um conhecido mestre pedagogo que ao mesmo tempo é um artista 

de mérito, a experiência obviamente é extraordinária e daí que muitos, senão quase a 

totalidade dos principais artistas portugueses de hoje tenham saído a partir do 

conhecimento que tiveram com esses mestres. Primeiro com a Maria João Pires que 

foi trabalhar com Karl Engel para a Alemanha, esteve por lá até ganhar o concurso em 

(?), salvo erro. Eu poderia dar muitos exemplos. Saltemos no tempo e por exemplo 

quando já depois do 25 de Abril vem o Ciccolini ao Estoril, é o António Rosado com 

catorze anos que me foi apresentado pela professora Pavia que me diz ‘ah, este rapaz 

é tão fantástico mas ele tem problemas financeiros e não lhe dão uma bolsa’, e eu 

fiquei encantado com ele e fiquei eu de tratar disso, e nós próprios escrevemos à 

Fundação Gulbenkian para ele obter uma bolsa. Portanto muita coisa começou aqui, 

precisamente pela relação mestre – discípulo, não direi discípulo que passou a ser 

discípulo em todo o caso durante um determinado tempo, mas sobretudo pela 

abertura... 

E ele ainda hoje fala nisso? 

Justamente e quem diz isto diz o mestre, diz o Pizarro e tantos outros que foram para 

os Estados Unidos e voltaram. Bom, temos n  exemplos. 
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Uma outra coisa muito curiosa deste trabalho que ainda se mantém, mas naquela 

altura imagino que estivesse mais presente era um lado muito cosmopolita deste 

tipo de professores tendo em conta o tempo que se vivia em Portugal. Esse lado 

cosmopolita introduziu, enfim, novas maneiras de olhar para a música, novas 

maneiras de olhar para as técnicas, novas maneiras de olhar para se fazer música? 

Eu penso que sim, para os músicos sim, para os jovens acho que sim, foi fundamental, 

acho que sim. 

E também porque eram muito periféricos? Porque era uma das coisas que por 

exemplo nos anos 70 no Diário de Lisboa… 

Sem dúvida, sem dúvida que sim. Eu posso dar-lhe um exemplo concreto do que se 

passou com alunos meus em guitarra nos fins da década de 60. Portanto, esse grupo 

inicial de que falava há pouco em que quis levá-los aos cursos de mestre Pujol que se 

realizaram durante o mês de Agosto em Espanha e pecava justamente por falta de 

uma formação adequada logo de início, sempre teve enfim estudantes já numa idade 

mais avançada do que desejavam, e na altura tinha um grupo de alunos que estavam 

na idade militar ou pré-militar, na casa dos dezasseis, dezassete, dezoito anos, com a 

guerra colonial. Portanto, não lhes davam passaporte. Não saíam. Como é que eu fazia 

para os fazer ir lá, bom, fazia uma bolsa, inventámos nós na Academia e tirei a sorte da 

cartola não sei bem como, e tinha muito boa relação com a Dr.ª Madalena Perdigão e 

disse-lhe ‘porque é que não concede uma bolsa colectiva a quatro ou cinco?’ e 

expliquei-lhe a razão e ela ‘sim senhor’, e assim foi.  

Portanto, havia esse lado muito fechado... 

Justamente, portanto, havia um isolamento total, isso foi fundamental esse contacto 

com o Pujol, e justamente porque passados dois anos houve a primeira crise de 

petróleo, enfim, e houve aquela situação do Iraque e gerou-se um turbilhão na 

Fundação e não sei que mais, ok acabou-se a bolsa e coincidiu precisamente com esta 

conversa com o Manuel Ivo Cruz e que deu ‘bom, já que os meus alunos não podem ir 

fora, então que venha o professor cá dentro. E daí também isso tenha sido a forma de 

aparecer o Raul Sanches que era um colega meu uruguaio que estava no conservatório 

em Genebra e em 71 começámos precisamente por essa razão. Porque nos anos 

anteriores ainda se tinha conseguido ir a Espanha. 

Mas também outra particularidade dos cursos foi que pós 25 de Abril o 

aparecimento de algumas áreas, enfim, antes do 25 de Abril foi a guitarra que ainda 

não estava muito divulgada nos conservatórios mas depois do 25 de Abril foi o 

aparecimento dos cursos, o aparecimento de algumas áreas que não estavam 

cobertas na formação, por exemplo, música do século XX, direcção coral, a percussão 

por exemplo, e sopros. 
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Isso foi já a sequência da proposta que eu fiz. Ou seja, na transição de 73 para 74, 

portanto, nos dois primeiros anos em que estava como assistente da direcção, e nesse 

ano de transição de 73 para 74 numa conversa que tive com o Presidente da Junta, 

levantei várias ideias e disse ao presidente que realmente era uma pena que os cursos, 

tendo o prestígio que tinham, tendo o potencial magnífico que tinham e a qualidade 

humana e artística, que não tivessem uma actividade externa mais visível para o 

público e que isso não fosse aproveitado para se criar um festival que permitiria abrir e 

permitiria por sua vez juntar complementos àquilo que o curso que se fazia. O curso 

não deixava ser o núcleo principal de todo o processo, até porque digamos, a marca 

fundamental da actividade e portanto, criar um festival que tivesse simultaneamente 

um cunho pedagógico também, portanto, associado a essa ideia. E ele disse ‘ah, 

formidável, sim senhor, mas vamos ver como é que isto se vai processar porque são 

pessoas que já são veteranos, que já aqui estão há muito tempo, sabe-se que às vezes é 

um bocado difícil de mudar a cabeça das pessoas com uma certa idade, não sei que 

mais, e tal…’. E entretanto dá-se o 25 de Abril, portanto, isto foi uns meses antes talvez 

tenha sido em Outubro ou Novembro de 73 . E passado uma semana ele telefona e diz: 

‘ah, tenho de falar consigo porque a direcção dos cursos desapareceu e não sei o que 

fazer este ano” e eu digo bom, era conversarmos, de maneira que eu disse ‘pronto 

quando quiser eu passo por aí’, ‘sim senhor, pode cá vir amanhã’. Eu lá fui e ele estava 

realmente muito aflito porque ele era uma pessoa que repare, como viajava se ia a 

Paris ia a casa de um dos professores que morava lá e ia lá almoçar com eles, era uma 

coisa extraordinária, e diz ‘mas o que é que vamos fazer este ano?’ e eu disse ‘bem, 

mas a direcção onde é que está?’, ‘não sei, eu não consigo contactar ninguém da 

direcção, não sei ninguém onde é que está, e temos aqui o programa, ainda não está 

anunciado, e o que é que vamos fazer?, o que é que não vamos?...’ e disse-lhe ‘ o 

senhor não é o presidente?’, ‘sou’, ‘eu não faço parte da direcção?’, ‘faz’, ‘então se 

estamos os dois já dá para fazer alguma coisa. Quer fazer o curso?’, ‘quero’, ‘então 

pronto, agora prepare e eu não abdico da proposta que lhe fiz e portanto vou-lhe 

plasmar, digamos assim, essa proposta por escrito, num programa que será dividido 

em várias secções para ao longo dos próximos anos poder-se fazer um determinado 

número de actividades’, e ele disse-me assim textualmente: ‘acho isso óptimo, só que 

eu não sei como isto vai ser, porque qualquer dia entra-me um barbudo e dá-me um 

pontapé no cu e deita-me porta fora’, ele falava assim, era muito directo. ‘Eu acho uma 

óptima ideia’ e realmente aconteceu isso em Setembro. Portanto, os cursos fizeram-se 

e veio o Sandor Végh, por exemplo e em Setembro houve a mudança. A mudança 

implicou uma comissão administrativa, como sempre, o saneamento, evidentemente 

eu era um colaborador externo, não fazia parte da estrutura e portanto, caiu tudo, caiu 

a direcção, caiu o assessor da direcção e essas coisas todas. No entanto, eu tinha um 

problema de consciência, digamos assim, profissional e ética e essa consciência levou-

me a esta decisão, a esta análise, eu como músico estrangeiro residente em Portugal 

tinha feito uma proposta, uma proposta que essencialmente visava a manutenção de 
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uma actividade que era fulcral para o país e que podia desenvolver-se de uma outra 

forma mais interessante internacionalmente. Portanto, não tinha nada a ver 

politicamente nem humanamente com o que se tinha sucedido, não tinha 

compromissos nenhuns e portanto estava totalmente liberto para propor de novo aos 

responsáveis que estavam lá, e que aceitaram de braços abertos a proposta. Daí que 

em 75 o festival aparecesse com a sua 1.ª realização. Os cursos obviamente 

continuaram e deu-se então a possibilidade de começar a cumprir as primeiras alíneas 

do programa. E começam portanto a introduzir-se novos cursos e ao mesmo tempo 

uma alínea mais vocacionada para o aperfeiçoamento nacional, não tanto 

internacional, ao nível dos instrumentos de sopro, portanto, das bandas porque um 

dos aspectos que sempre chamei a atenção, enfim, e que nós sabemos que nos países 

musicalmente mais desenvolvidos não há vida musical se não há bons coros amadores 

e boas filarmónicas, portanto, o caldo está ali, portanto o público está ali, e se isso não 

se estimula não se pode estar a fazer sempre concerto será uma elite, sempre será um 

número reduzido de público. 

E também introduziram aí, digamos, quase uma condição, que era em todos os 

festivais a existência de música portuguesa. 

Naturalmente, e estreias. E posso lhe dizer textualmente que quando apresentei o 

programa do 1º festival só com quatro concertos, porque não havia possibilidade de 

fazer mais, mas eu chamei-lhe festival a isso porque fazia parte do programa de 

estruturação que houvesse um festival com futuro e portanto teria que começar 

algures, tivemos de quatro concertos um com o Grupo de Música do Contemporânea 

de Lisboa do Jorge Peixinho, outro de flauta e guitarra em que se tocaram várias obras 

em estreia e além de barrocos, e depois dois outros programas com música, enfim, 

mais universal. Disseram-me “tu és doido”. Fazer um festival em 75?! Mas o que é 

isto? E depois com música contemporânea? Eu não sei se eu sou ou não, o que eu sei é 

que qualquer projecto para ser válido tem que dar provas nos momentos difíceis, 

porque quando é fácil...é muito mais fácil fazer as coisas, não é? Portanto, essa foi a 

razão de que houvesse uma decisão logo de início de dar um cunho, uma marca em 

que houvesse por um lado a associação e a componente pedagógica, porque ao 

mesmo tempo que nós estamos a fazer música contemporânea, estávamos a fazer um 

curso de música contemporânea, estávamos a fazer workshops sobre isso com 

presença de compositores, de dar um reforço à música portuguesa que aliás, nessa 

altura era praticamente inexistente a divulgação, ninguém queria arriscar, e associá-la 

logo de início sempre que possível a músicos de nível internacional. E por isso mesmo, 

logo no primeiro festival o próprio duo de flauta e guitarra tocou uma peça de Lopes 

Graça e isso foi uma forma de criar uma tradição, que às vezes não foi possível mantê-

la todos os anos, e que em pouco tempo se traduziu também em encomendas para 

que houvesse um contributo do festival em termos de promoção internacional do 

melhor do que se faz cá. E por outro lado, os artistas estrangeiros também tivessem a 
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possibilidade de conhecer o repertório nacional. Portanto, essa articulação foi a que 

deu origem de facto a … 

É curioso porque em 75 numa reportagem no Diário de Lisboa em relação a esse 

festival a pessoa responsável pela junta de turismo da Costa Sol, a Lucília Travassos, 

dizia que estavam a ter muitos pedidos de partituras do maestro para estudarem, ou 

seja, isto também vai ter depois implicações muito grandes sob ponto de vista da 

vida musical e da formação artística do … 

Justamente, quer dizer, foi uma reviravolta fundamental, quer dizer, foi uma revolução 

mesmo em termos de reestruturação de algo que tinha um peso institucional muito 

importante no aperfeiçoamento mas que estava, digamos, muito conservador, 

chamemos-lhe assim. Era uma estrutura muito conservadora com todos os benefícios, 

mas muito fechada sobre si mesma e absolutamente fechada ao século XX. 

Mas isso era uma coisa digamos, diria eu, extraordinária para a época porque era 

uma marca.  

Por isso é que disseram que eu estava doido... 

Nas escolas de música e nos conservatórios essa componente não existia, na própria 

vida musical de Lisboa… 

Nada. Eu próprio, eu comecei a fazer recitais de guitarra solo e de câmara na Academia 

de Amadores de Música nos fins da década de 60/69/70/71, sempre com estreias. 

Estreei as peças do Lopes Graça e de outros, como Cândido Lima, Maurice Ohana e 

tantos outros. 

É por causa disso que o professor disse também numa entrevista em 84 ao Francisco 

José Viegas a dizer que, para além de pioneiro o festival, enfim, tinha um significado 

muito especial para si, ‘na altura em que começámos’ dizia ‘a aridez era total’.  

Sem dúvida nenhuma 

A vida musical era muito pobre nessa altura? E estamaosa falar de Lisboa’? 

Sem dúvida nenhuma. Era, concerteza que sim, porque repare havia a temporada da 

Gulbenkian, o festival da Gulbenkian tinha acabado em 71, o festival de Sintra, famoso, 

tinha acabado em 71 também ou 72, havia a temporada da Ópera no S. Carlos com a 

Orquestra da Emissora Nacional, e paro de contar. Bom, e actividade também no 

Círculo Musical. Quer dizer, Festivais não existiam. Havia o festival de Sintra que foi o 

primeiro, morreu nessa altura,… 

E era difícil convencer, digamos, as autoridades políticas e locais para a realização 

toda do festival? 
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Na altura não era muito consciente disso porque como estava dentro já de uma 

estrutura que estava a funcionar e tinha um responsável fantástico como era o Serra e 

Moura não senti dificuldade nenhuma, naturalmente. Quando ele saiu a comissão 

organizativa apoiou 100% no entanto condicionada por todo o sistema político e 

económico que oscilou e que portanto começou, enfim, a tremer um bocado e aí é que 

eu comecei a ver que a coisa que não era muito fácil apesar de ter esse apoio. Não 

existia na altura Ministério da Cultura, nem Secretaria de Estado, a Secretaria de 

Estado existe a partir de 75, fim de 74. Portanto, quer dizer, era uma estrutura ainda 

imberbe, digamos assim, em financiamentos e tudo. Daí que o financiamento do 

Estado não sabia o que é que era. Não havia investimento, toda a responsabilidade 

cultural do antigo regime era despachada para a Fundação Gulbenkian. Eles é que 

fazem. E naturalmente aqui devo eu dizer que isso foi uma acção da Fundação 

extraordinária, mas ao mesmo tempo criou anticorpos muito grandes, porque criou 

um pouco a sensação e o mito, digamos, que sem a Fundação não se pode fazer nada. 

E portanto, não há iniciativa porque a Fundação é que deve ter a iniciativa e eu reagi 

contra isso. Apesar de nós termos tido sempre inicialmente um apoio da Fundação em 

géneros e financeiro, o administrador, o José Blanc sempre foi um entusiasta e deu 

todo o apoio. No entanto, enfim, eu verifiquei como observador externo, digamos 

assim, que aquilo de facto não havia iniciativa nenhuma, estavam à espera sempre que 

a Fundação avançasse. Quando se dá o fim do festival da Gulbenkian, dá-se porque era 

um orçamento evidentemente louco para os dias de hoje, penso que em 71 seria à 

volta de vinte mil contos, o que hoje eu não sei quantos mil euros representa, e 

lembro-me na altura era de, pouco depois uns anos mais tarde, dá para dizer 

realmente que a própria Fundação estava muito condicionada no seu apoio financeiro 

a esse tipo de actividades porque no seu caso o orçamento de seu pelouro perto de 95 

% consumia-se dentro, com estruturas. 

E perante isso como é que era, e se calhar como é que ainda é, organizar o festival e 

organizar os cursos? 

Complicado, era complicado porque nessa altura o suporte principal era o turismo  

O turismo aqui na zona? 

A junta de turismo da Costa Sol, tinha um apoio simbólico da Câmara, ainda a Câmara 

não tinha uma actuação muito activa, tinha era mais a nível de logística mas financeira 

não, portanto, o financiamento era principalmente de lá, também por relações com 

algumas empresas sobretudo com o Casino, portanto, foi pioneiro na área do 

patrocínio do mecenato, até que com a criação da Direcção Geral de Acção Cultural 

começou realmente a haver a participação do Estado. Só que chegou-se a um ponto, 

pelo próprio desenvolvimento do festival e também porque as mudanças contínuas 

dos responsáveis e a instabilidade, enfim, que esses anos 80, os cinco anos digamos 

assim, criou em termos de uma política contínua, chegou-se a um momento que o 
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festival tinha que dar um salto grande e naturalmente ultrapassava as competências 

de uma Junta de Turismo. Por outro lado, também os próprios responsáveis da própria 

Direcção Geral de Acção Cultural deram-se conta de que o Estado não podia estar a 

financiar o Estado, e portanto não podiam estar a substituir a Junta de Turismo,  

Então é daí que nasce a Associação Internacional?! 

E daí que eu criei uma associação para gerir isto. E portanto, às vezes há um equívoco 

de pensar que o festival é da Associação Internacional. Não, a Associação Internacional 

de Música do Estoril é uma associação criada exclusivamente para gerir algo que já 

estava e por outro lado desenvolver autonomamente outros financiamentos. Portanto, 

como por outro lado no projecto de reestruturação, portanto, anterior ao 25 de Abril o 

tal projecto que foi apresentado, mencionava-se que um dos objectivos da criação do 

festival para poder crescer, para poder promover internacionalmente o que cá se fazia, 

seria aderir à Associação Europeia de Festivais, nós tínhamos que cumprir requisitos 

mínimos para pedir, para apresentar a adesão. Na altura era necessário cinco anos, era 

necessário ter estabilidade financeira, era necessário ter qualidade artística, tradição, 

que o local tivesse determinadas condições geográficas, ou históricas, ou… toda uma 

série de elementos que, enfim, nós tínhamos, com a vantagem de que tínhamos 

relativamente a outros candidatos e mesmo até a outros festivais que já havia na 

associação, tínhamos uma acção pedagógica muito forte e que portanto algo que dava 

uma componente especial a isto. E isto foi fundamental para nós, enfim, porque o 

festival sempre foi e será pequeno, será utópico pensarmos em grandes festivais como 

muitas vezes se fala, foi muito gratificante a reacção da assembleia geral em Santander 

em 83 por unanimidade ter aprovado a adesão do Festival. 

A adesão à associação que benefícios é que trouxe para o festival e para os cursos? 

Em termos internacionais foi um salto enorme, foi um reconhecimento daquilo que 

nós já vínhamos defendendo há bastante tempo, foi o abrir possibilidades para...  

Haver intercâmbios de músicos... 

Exactamente, para haver uma divulgação mundial. Nós já recebíamos, enfim, pelos 

contactos que tínhamos com vários agentes internacionais, já recebíamos propostas e 

também pedidos de informações e até justamente pela via do turismo, também. Mas a 

partir do momento que fizemos parte do calendário de actividades da Associação 

Europeia, foi um incremento enorme de pedidos de informação de toda a parte do 

mundo, mas de toda a parte, e além disso de publicação, de em conjunto dos festivais, 

em jornais como o New York Times e outros, que nós nunca tínhamos acesso a isso se 

não fosse através da Associação Europeia. Além disso, isto em termos promocionais, 

além disso a possibilidade de coordenação, de cooperação, de colaboração com 

festivais e portanto de intercâmbio também. 
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E assim em termos internos daria a possibilidade de receber mais apoios ou não? 

Teoricamente sim. Teoricamente esse foi um princípio que nós defendemos sempre de 

que isso seria benéfico. Na prática, os resultados não foram grande coisa porque sim, 

sim, sim, mas depois o financiamento era sempre o mesmo. O que nós chegámos à 

conclusão passados muitos anos é que estar ou não estar na Associação Europeia não 

foi muito importante. Agora já há outra visão, mas nesses anos eu sei que são 

programas difíceis, fala-se também das dificuldades, mas havia também uma 

preparação de Portugal para entrar na União Europeia, nós entrámos antes, 

felizmente, mas há um dado curioso até na altura com responsáveis da cultura que 

acharam óptimo e portanto, não há dúvida que isso permitiu que houvesse uma 

estabilidade na continuidade do apoio. Ou seja, nunca se pôs em causa o apoio à 

actividade, isso é fundamental. Agora, não correspondeu, esse apoio, à expectativa 

criada e sobretudo ao potencial. Eu vou lhe dar o exemplo de 85, que foi o Ano 

Europeu da Música e que nós já estávamos na Associação em 83 e em 83 quando eu 

assisti à assembleia em que fomos aceites já vinham preparando há ano e meio, 

portanto em 80 e picos, programas para 85. 

Portanto, era uma programação a longo prazo 

Uma programação para 85. E eu disse ‘óptimo, vou já apresentar isto no Ministério 

porque isto vai ser fantástico porque nós vamos aproveitar coisas feitas já, fantástico’. 

O meu dilema era, bom, onde é que Portugal cabe no Bach, Scarlatti e no Haendel 

porque isto fazer mais um festival, quer dizer, mais um festival com estes autores não 

tem sentido. Portanto vamos ver qual é a linha que mais se pode esperar melhor do 

Scarlati… e tive uma reunião com a Direcção Geral, e o responsável na altura disse-me 

“isso é um projecto fantástico só que foi nomeada uma comissão de vinte e tal pessoas 

para isto’, e eu disse ‘então quer dizer que não vamos fazer nada” porque quando não 

queria que se fizesse era nomeada uma comissão’. Quando queria que se fizesse dizia-

se faz-se, como não queria nomeava uma comissão. Efectivamente não aconteceu 

nada, no 85 não aconteceu nada, se nós andarmos aí a pesquisar não se encontra 

praticamente nada, enfim, de relevante. E foi uma pena porque nós… e aquilo, os 

documentos que eu apresentei eram coisas muito concretas porque havia uma grande 

curiosidade de saber o que havia em Portugal, quer dizer, isto é algo que eu não posso 

aceitar e ainda esse tipo de atitude ainda existe hoje, é a falta de percepção de que 

grandes ou pequenos festivais internacionais com anos e anos de experiência, quer 

dizer que por lá já passou tudo o que tinha que passar e continua a passar. Os que têm 

dinheiro pois obviamente com mais coisas, os que têm menos com menos, e querem 

fazer coisas novas. Ora, em 83 aparece um senhor que vem de Portugal e que faz uma 

exposição e que ficou curioso em saber o que é que se passa e digo: ‘nós não temos 

muita coisa mas temos alguma, temos os compositores, temos alguns artistas, etc.’. ‘ 
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então faça uma proposta, veja o governo português o que pode apoiar em viagens ou 

assim que nós contratamos já.’  

E depois o governo português? 

Nada, zero. 

Como é que explica isso? 

Eu não explico. É algo que não consigo explicar. Quer dizer, isto é uma certa indolência 

que não se percebe. 

Até porque depois também durante o percurso dos cursos e do festival houve vários 

problemas por questões financeiras… 

Sim, sim, claro. Houve muitas co - produções que se deixaram de fazer justamente por 

falta de compreensão deste tipo de actividades que se vai falando continuamente nos 

últimos anos, da chamada internacionalização, quando nós vamos defendendo isto 

desde o princípio de 80. Portanto, há quase trinta que vimos falando disto. E portanto, 

é fundamental que essa internacionalização se faça nos canais apropriados, que são 

canais de economias de escala. E essa perspectiva de economia de escala foi aquela 

que nos levou, a mim particularmente, a sugerir, quando assumi a direcção do festival 

em 74/75, dizer: ‘bom, o Estoril é o Estoril mas Portugal não é o Estoril’, ou aliás, 

Estoril não é Portugal. Portanto, vamos procurar que outras entidades de turismo se 

envolvam nisto, e então sugeri que o Algarve como era a mais potente que criasse um 

festival próximo do nosso em época, para que houvesse essa tal economia de escala e 

daí o turismo disse ‘sim senhor’. Combinei, fui lá ao Algarve, falei lá com o responsável, 

em 76 ou 77 se não estou em erro começa o festival do Algarve em que muitos dos 

artistas vieram cá e foram ao Algarve, e assim fizemos durante dois anos até que 

tomou o seu rumo. 

Mas eu fiz-lhe esta pergunta porque há uma notícia curiosa no Jornal de Letras de 82, 

o título da notícia diz que ‘o festival da Costa Estoril desafina por causa da política’. 

Exactamente. Mas é isto, é isto por uma razão. Porquê? Continuando com este 

processo, só um parentesis, na altura e estamos a falar de 76/77, o Ministro da 

Educação era o Sottomayor Cardia e tinha convidado o Sequeira Costa para 

reestruturar o conservatório e ele estava com um convite para ir para os Estados 

Unidos, para o Kansas e numa conversa com o Sequeira Costa, na altura tínhamos 

vários projectos em comum, ele estava enfim entusiasmado mas um pouco reticente 

... 

Aliás, depois nem aceita não é? 
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Não, não aceita porque ele disse porquê, porque ele disse quando teve a reunião com 

o Ministro, disse ‘sim senhor, é muito gentil mas eu só aceito se me derem uma 

vassoura’ e ele diz: ‘ele não me deu a vassoura, vou para os Estados Unidos’, pronto e 

isso está tudo dito. Mas, como ele queria de facto continuar a contribuir para a música 

em Portugal disse, uma vez que há o festival do Estoril e há o do Algarve, disse: ‘olha, 

eu vou criar um na Póvoa de Varzim, e portanto podemos fazer colaboração’, e assim 

foi. O da Póvoa de Varzim nasce pela iniciativa do Sequeira Costa, nós temos os 

primeiros anos também em conjunto, entretanto nasce o dos Capuchos porque o 

Adelino Tacanho era meu aluno e portanto, também teve esse apoio e assim se foi 

disseminando a iniciativa, felizmente. E portanto, quando durante o período de 75 a 81 

eu verifico que não se passa nada em Lisboa, não se passa nada em Sintra, nós 

fazemos concertos nessa área, vamos a Lisboa, vamos a Sintra, vamos a Queluz, 

chegamos a ir a Mafra, mas nessa altura portanto já não existe, no fim da década de 

70, já não existe a comissão administrativa, já existe um presidente, o primeiro 

presidente efectivo nomeado pelo Silva e Cunha que, enfim, tinha óptimas ideias 

também, mas às vezes um pouco irrealistas porque queria fazer um grande show off, 

queria fazer grandes coisas como muitas se fala ‘vamos fazer grandes eventos’ e 

depois digo ‘bom, mas os grandes eventos como realmente se chamam custam 

dinheiro, não é? e portanto, calma lá, e mesmo que haja, onde se vai fazer?’. Uma vez 

fez-me uma pergunta: ‘Então não pode trazer cá a filarmónica do Karajan’, ‘eu posso, 

mas para tocar onde? E tem dinheiro para lhe pagar?’. E portanto, só por causa da 

desafinação da política, ‘fazíamos em Sintra’ e ele diz-me assim ‘bom, a Câmara de 

Sintra colabora com algum financiamento?’, ‘não’, ‘ah, então, nós, a junta de turismo 

não temos porque estar a gastar dinheiro que é da promoção do Estoril a promover 

Sintra’. Ele tinha as suas razões, eu não concordava muito com as suas razões porque 

são aquelas razões economicistas tacanhas mas, enfim. Mas a casualidade do vice-

presidente Dr. Tavares de Carvalho da Câmara de Cascais, é uma pessoa da família de 

Sintra ligada ao festival antigo, e como eu sempre mantive relações muito boas fortes 

com a Marquesa de Cadval e portanto que era quem sustentava a ideia de ter um 

festival eu sempre tive essa pena que de facto não fosse retomado. De maneira que 

candidatou-se pela AD às eleições de 81 da Câmara de Sintra e ganhou, e antes disso 

nós combinámos ‘se você ganhar, nós retomamos’, ‘sim senhor’, mas só que aquilo 

deu um bocado para o torto, como sempre achava que o Estoril queria mandar em 

Sintra, aquelas coisas provincianas e portanto, perderam a carruagem porque a ideia 

era que isso fosse uma região que ia entrar na associação europeia porque na altura 

nós estávamos a preparar o processo. E em 83 nós entrámos, e foi uma pena porque 

são concelhos complementares, estruturas complementares … 

E este desafinar? 

Este desafinar é por causa disso mesmo. 
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E este desafinar político apareceu depois noutras épocas ou…? 

Apareceu periodicamente. 

Porque depois também teve consequências sob ponto de vista dos cursos, nessa 

altura pelo menos… 

Naturalmente, porque o que se passa aqui é que, por um lado nós incrementamos o 

apoio financeiro privado, empresarial e começámos a criar realmente uma fonte boa... 

 

E foi difícil convencer as empresas? 

Inicialmente não. Não estavam sensibilizadas mas viam que havia coisas interessantes 

e entravam dentro das suas possibilidades. 

E depois com a nova lei do mecenato isso veio… 

Isso não veio alterar nada. O problema do mecenato é da muita canha e a maioria 

adere e acham que através da publicidade têm mais benefícios, ou de despesas de não 

sei quê, muito mais do que a própria lei do mecenato. Portanto, é algo que tem que 

ser muito revisto, e já foi revisto mas tinha que ser mais estimulante. A questão é que 

com as irregularidades dos financiamentos e a instabilidade contínua e mais, com a 

mudança de presidente da Junta de Turismo, que passou a ser o César Torres que só 

pensava em automóveis, a primeira coisa que ele fez quando chegou à junta de 

turismo foi cortar 50% do orçamento para o festival que era o principal, mas não era 

por aí que se iria mais longe, não iria significar que iria para fora porque era caríssimo, 

pronto, uma pessoa antigamente de cultura que não tinha grande interesse, apesar de 

ser muito simpático e dizer que sim. E de maneira que essa instabilidade fez-nos 

reflectir sobre um ponto extremamente importante, nós estamos numa associação 

internacional como festival e como festival tínhamos que cumprir determinados 

princípios. Ora, perante o dilema de ter que seleccionar, de ter que reduzir secções do 

festival, porque realmente é um projecto que enfim engloba várias actividades e 

também porque os cursos nunca despertaram atenção nenhuma de patrocínios nem 

de mecenato, porque o tratamento de concertos era muito diferente, essa foi a razão, 

apesar de nós em todos os relatórios, em todas as exposições ao Ministério fincarmos 

bem claros de que o mais importante, para mim pessoalmente, o mais importante são 

os cursos e não o festival, a verdade é que na prática o financiamento ter que ir mais 

para o festival do que para os cursos, e portanto os cursos foram-se afundando, 

tivemos que andar aí a aguentá-los à tona de água com bolas de oxigénio e pouco a 

pouco estamos a tentar recompor. Entretanto com as mudanças que se foram 

operando a nível de Câmara, houve um maior envolvimento e portanto isso permitiu-

nos também criar outras actividades, portanto, rever um pouco o processo inicial, todo 
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o programa inicial, para ver quais são as alíneas que ainda não estão a cumprir, ainda 

há uma ou duas que não forma cumpridas, que passava também pela criação de uma 

orquestra local, e de uma escola,  

Aliás, começaram um primeiro grupo de câmara.. 

Estupendo, tenho gravações magníficas... 

Da primeira vez há orquestra de Oeiras?! 

Exactamente, tem um outro percurso mas que não tem nada a ver com aquilo mas 

tem a ver com o percurso, digamos, de evolução local. Assim como o ensino a mesma 

coisa, uma academia inicialmente criada na altura ou seja, foi criada a Nova Filarmonia 

Portuguesa, foi tratado por protocolo entre a Câmara – Nova Filarmonia e nós com 

esse objectivo mas pronto, foi.... 

Estava a pensar que o professor me estava a falar, enfim, da Academia Internacional 

de Música que foi criada e de um primeiro trabalho com Tigor Vargas em 87... 

Exactamente, é isso  

Na formação dos arcos 

Exactamente, a ideia é justamente essa. Portanto, primeiro foi lançada essa 

experiência para depois fazer conexão com a Nova Filarmonia quando surgiu o 

projecto. Só que o problema foi sempre o mesmo, a falta de financiamento e de uma 

logística apropriada nunca permitiu que se desenvolvesse. No entanto, sempre se fez 

alguma coisa com a evolução da orquestra que se foi criando, como também tinha 

previsto, uma área de ensino e então passou-se essa responsabilidade para a 

orquestra e agora em breve, acho que ainda este mês, será inaugurado aqui no Monte 

Estoril a nova sede da escola de música, do conservatório, a recuperação do edifício, e 

que será sede da orquestra também e portanto cumpre-se ao menos esse objectivo, 

assim como também a necessidade depois que sentimos, senti eu particularmente, de 

reflectir sobre todas estas actividades que estavam um pouco dispersas com 

problemas, enfim, às vezes de coordenação inclusivamente com a criação do concurso 

de interpretação também. Concurso esse que corresponde a uma reflexão que na 

altura como professor da escola superior, enfim, nós verificámos que a partir do anos 

80 e picos, começam a surgir as orquestras regionais e todas as outras que se 

seguiram, os solistas normalmente eram nomes conhecidos, ou eram estrangeiros, 

enfim, a promoção de jovens valores, quer da Escola Superior do Porto, quer da Escola 

Superior de Música de Lisboa, praticamente não existia. Só excepcionalmente. De 

maneira que, e porque não, uma vez que havia alguns concursos de instrumentos aqui 

e ali porque não criar um com uma especificidade? Em que, muito particular vá ao 

encontro da necessidade de promover estes jovens e que envolva as orquestras, 
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portanto, as orquestras fazem parte do júri, as orquestras oferecem um concerto, e 

portanto, nós podemos fazer um concurso só para solista em que o programa se limita 

a esse repertório de solista com orquestra, que levanta à partida um problema para o 

júri porque evidentemente tem que apreciar um trombone, uma cantora ou um 

pianista, mas aquilo que disse foi: ‘o júri é composto por músicos, portanto, e o 

concurso chama-se de interpretação.  

Portanto, isso havia já umas diferenças grandes com os cursos mais tradicionais, que 

eram organizados, era digamos uma outra componente 

Exactamente, era uma outra componente complementar. Portanto, porque a minha 

preocupação foi sempre de ir juntando complemento até criar as três bases que eram 

os cursos, o festival e o concurso, portanto, para que estivessem bem juntas. E 

portanto, esse problema foi diluído quando eu disse: não, centrem-se por favor na 

interpretação, fechem os olhos e ouçam e vejam a partitura, oiçam só com a partitura, 

não interessa a técnica se e pianística ou não, se tem muito boa técnica pianística ou 

se é desta escola ou não’  

Havia sempre, ainda há esse lado mais canónico... 

É, mas a grande vantagem deste júri é justamente não haver instrumentistas mas sim 

maestros e as pessoas têm uma outra visão, ou personalidade como a Teresa de 

Macedo que é uma pessoa muito abrangente no violoncelo, com uma grande cultura...  

Mas esses concursos não se conseguiam concretizar-se de forma seguida? 

Isso sofreu do mesmo mal do que o curso. Eles foram criados em 90, este ano vai 

realizar-se o décimo e portanto foi intermitente, mas para grande satisfação todos os 

vencedores fizeram carreira. Temos aí a Ana Ferraz, temos a Ana Glória, temos o Luís 

Rodrigues, temos a Teresa Valente, o Possante, o que realmente foi algo importante e 

é importante e daí que crie mais uma grande adesão e um nível estupendo. Porquê? 

Além do concurso em si, há uma novidade extraordinária para um ambiente 

português, que é um jovem de repente poder tocar com orquestra durante o ano 

seguinte cinco ou seis concertos além de recitais, neste ou naquele festival, gravação 

na rádio.... 

Que é uma grande promoção de início de carreira. 

E lançar o artista que está no início de carreira e portanto, isso foi um elemento 

formidável. 

E era essa ideia que estava também presente no encontro dos compositores do 

mediterrâneo? 
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Ora bem, isso já é outra coisa. Mas é consequente com isso porque em 2000 eu 

próprio que sempre penso que sou uma pessoa muito metódica, um pouco anárquica 

mas metódica, imponho-me metas e imponho-me datas de períodos de reflexão, de 

análise fria, objectiva, crítica mas crítica positiva no sentido de saber distinguir o que é 

que correu bem, o que é que correu mal e porque é que correu mal e porque é que 

correu bem, e em 2001 apercebi-me que tínhamos estas estruturas a funcionar mais 

ou menos coordenadas mas sem uma grande fusão, com um orçamento que às vezes 

tínhamos que fazer malabarismos e por outro lado apercebi que pelas contínuas 

discussões nas assembleia gerais da Associação Europeia, se falava na necessidade de 

criar projectos novos, e como esses projectos, nessa altura eu fazia parte já do comité 

executivo.... 

Do comité executivo e também já fazia parte da comissão de relação com a União 

Europeia 

Exactamente, e aí mais outra achega que eu queria agora entre parênteses dizer que 

isso não foi aproveitado minimamente pelo Ministério. Uma posição destas permite 

uma possibilidade de diálogo, uma posição privilegiada para propostas ao nível 

internacional, porque se se está num comité executivo para alguma coisa será, é para 

executar, não é para ter uma acção passiva, e portanto eu em termos de promoção 

daquilo que poderia contribuir não …  

Mas voltando aos compositores. 

E então a questão é esta: ‘bom, como é que nós podemos contribuir?’. E aí fiz uma 

reflexão no sentido de que havendo aquilo que se chama globalização, já se falava na 

altura portanto em 2000 já se falava do princípio da globalização, a globalização 

sempre foi associada a um domínio, enfim, de força militar essencialmente, de cultura 

militar, o que tem, a globalização em si tem aspectos muito positivos mas tem outros 

que também não o são, e portanto, disse ‘bom, como é que nós podemos criar uma 

actividade que consciencialize ou que nos consciencialize, ou chame a atenção para as 

nossas raízes culturais sem perder a universalidade, sem perder a globalização, 

portanto, integrá-la nisso?’. E daí que tenha surgido o projecto Mare Nostrum, 

associado à cultura mediterrânea, não exclusivista, ou seja, a cultura mediterrânea 

como raiz nossa mas também como fonte de inspiração de outras culturas. Portanto, 

nós falamos no (?), estamos a falar de cultura mediterrânica e quando falamos de (?) 

estamos a falar de cultura mediterrânica e assim sucessivamente, e (?) estamos a falar 

de cultura mediterrânea na medida que ele é impressionista extremamente 

influenciado pela música francesa de Debussy e portanto há ali uma irradiação, 

digamos assim, e uma influência muito grande da cultura mediterrânica. Isso leva a 

que nós pudéssemos começar a incluir projectos relacionados com a universalidade e 

culturalmente com a criação e portanto juntar tradição com inovação. 
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Inovação, que era aqui um dos títulos... 

E inovação, que começou depois a funcionar como lema, digamos assim, como 

objectivo principal da estrutura e isso tinha de partir justamente com o encontro da 

nova geração. Não poderia ser de outra maneira. Fizemos uma experiência em 2002 e 

isso foi um resultado fantástico porque permitiu por um lado a nós, e a mim em 

particular, ter uma consciência do que melhor se está a fazer, actualmente, de 

compositores que não tendo ainda um nome, são reconhecidos em muitas estruturas, 

têm ganho imensos prémios, têm encomendas das principais orquestras e que em dez 

anos estarão no activo. Por outro lado, permitiu que eles próprios, que 

geograficamente estavam dispersos por aqui e por acolá, se encontrassem e que 

vissem de repente as afinidades que os unia, e sobretudo de que pudessem 

intercambiar livremente, porque isso foi um aspecto que pareceu-me focado uma vez 

que eu peço sempre um pequeno relatório, eu tenho um relatório de todos os 

compositores e tem sido algo extremamente importante, e aquilo que é unânime é 

que encontros de compositores ou colóquios há muitos, mas com as características de 

liberdade de expor, de tempo de exposição, de poderem conviver 24h, porque ficamos 

no hotel todos, as sessões são lá, à noite há o concerto.... 

E depois algumas obras também serão apresentadas 

Exactamente, são concertos, enfim, é algo que não…, e disseram ‘como é possível é 

que isto não se faz há mais tempo?’ Bom, é algo que também merecia maior 

consciência da importância disto. 

Mas consciência de quem? 

De quem obviamente financia. 

Estamos a falar do Estado? Estamos a falar de … 

De todos, de todos os que financiam. Porque muitas vezes associa-se, não é o caso do 

Ministério que é perfeitamente consciente disso mas noutros sectores às vezes 

associa-se o haver um encontro de compositores actuais a algo elitista, ou 

experimentalista, ou sei lá o quê, não sei, não percebo bem. E bom, e isso depois 

levanta alguns problemas de financiamento mas, enfim, como a estrutura que foi 

criada em 2000 atravessa esse tipo de aflição, deu origem às Semanas de Música, 

portanto, no fundo foi fundir tudo e pôr um chapéu por cima. 

Mas essa preocupação com, digamos, os mais jovens, essa preocupação da formação 

de determinadas gerações em diferentes campos, na interpretação, neste caso a 

composição, etc., levou também a que no ano 2000 se realizasse uma Eurofestival, se 

assim se chamava e isso era um outra dimensão dessa formação que falta, isto é, 

deviam organizar festivais, a gestão das artes? 
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Isso é uma iniciativa que não é nossa, é uma iniciativa da associação europeia  

Mas que foi organizada cá 

Exactamente, foi organizada a dois tempos. Um tempo, na altura a sede da associação 

estava em Genebra no centro de cultura, agora já está na Bélgica e portanto, o que se 

fez foram dois períodos num ano, um período em Genebra e outro período aqui no 

Estoril, precisamente com o objectivo de aproveitar todo o manancial de 

conhecimento que a associação tem... 

Sob ponto de vista da organização. 

De experiência.... 

E da gestão das artes, é isso? 

Exactamente, porque são vinte e tal festivais e alguns deles já com muita existência 

com problemas muito diversificados que levantou aspectos muito específicos. O que se 

fez foi justamente esse tipo de trabalho que resultou optimamente e que o resultado é 

que actualmente haja alguns festivais, jovens que na altura frequentaram o training 

programme estão hoje em lugares de direcção. 

Porque organizar festivais não é uma tarefa muito simples, é preciso … mesmo 

tecnicamente, é isso? 

Não, não, absolutamente. Porque a questão foi esta eles eram obrigados durante o 

Training a criar um festival fictício. 

E nós na formação em Portugal ainda não existe nenhum curso com…, em termos 

oficiais, relacionado com isso?! 

Pois, repare, a questão que se põe é esta: a criação de um festival implica várias 

vertentes. Por um lado, requer um conhecimento da realidade económica, de conciliar 

um projecto artístico com os meios financeiros, de dar uma coerência ao projecto 

artístico e portanto, não ser um abuso de concertos, têm depois... 

Questões de produção e da difusão… 

Aspectos relacionados justamente com a produção e a promoção, portanto, tem 

aspectos de logística extremamente importantes como seja viagens, hotéis, transfers, 

etc. Portanto, e tudo isso não é fácil de conciliar sem ter um domínio mínimo dos 

vários custos que implica, da proporção que tem de haver entre a despesa artística e a 

despesa estrutural, e às vezes há inversões muito grandes. E eu verifico que isso para 

nós é um motivo de grande satisfação, quando vamos as assembleias na associação 

europeia, verifico que há momentos de maior crise financeira internacional, mas 
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verifico que os grandes festivais têm problemas mas muitíssimo grandes mesmo 

porque são estruturas extremamente pesadas. 

E aqui tem-se mantido... 

E nós aqui temos uma estrutura levíssima e em proporção podemos fazer mais, com 

menos podemos fazer mais. Isso é algo que nos satisfaz muito comprovar, porque 

quando falamos com amigos de outros festivais e dizem: ‘não querem saber a 

trapalhada que isto foi, o défice que tivemos que não fosse o Estado tinha acabado’. 

Porque realmente tem um staff permanente enorme, tem despesas de promoção 

enormes, de produção também e isso é algo muito complicado quando se passa para 

aí, e por isso mesmo quando se fala muitas vezes e muito, digamos, de forma leviana 

de que ‘bom, porquê que o orçamento do festival…então a bilheteira tem que ser 

muito boa’, bom, tem que ser boa não vejo aonde, a bilheteira acho que quando chega 

a 10% já é muito boa. 

Pois, não dá para autofinanciar... 

Evidentemente que não. É evidente que se nós estivéssemos nos Estados Unidos 

falaríamos noutros parâmetros porque há um envolvimento social muito maior, a 

sociedade participa activamente, têm lá o senhor A, B ou C que tem a cadeira privativa 

pagam não sei quantos dólares por ano e portanto, é suporte e como esse há aos 

milhares,  

E na Europa não é assim. 

É completamente diferente, portanto, nunca pode ser rentável. O que não quer dizer 

que não haja, que rever os aspectos de sustentação financeira que isso é diferente. 

Concerteza que sim. 

Mas a relação entre economia e cultura sempre foi uma relação tensa, não? 

É, por incompreensão, por incompreensão de parte a parte. Quando um dos aspectos 

que mais se tem desenvolvido e mais se tem discutido na Associação Europeia é 

justamente essa, isso tem chegado a conclusões muito positivas e a Bélgica é um 

exemplo fantástico com a organização do festival da Flandres, e quem diz o festival da 

Flandres diz outro, por exemplo na Alemanha, há um festival enorme que não tem um 

centavo do governo, é tudo empresarial.  

Mas aqui ainda estamos muito longe disso?! 

É evidente, é evidente. Portanto, e ele, o director que é actualmente o vice-presidente 

da associação já fez várias exposições de como é que funciona, como é que funciona o 

esquema. Primeiro de como é que começou, e começou de uma forma muito simples, 

ele disse, bom, era cantor, retirou-se e gostou muito de se ligar à gestão e resolveu 
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‘vou apostar aqui na minha terra’. Conhecia um administrador ou dois de uma 

empresa na Alemanha e disse ‘bom, porque é que não? fazemos comida, almoços e 

jantares, e assim.. vamos fazer uma coisa maluca’, e fez ele um pequeno festival. 

Resultou muito bem, claro e apesar de tudo tem outra... 

Tem outra tradição. 

Tradição e acompanhamento, outra vivência e os próprios empresários, veja lá porque 

quem ia fazer isto aqui, os próprios empresários se interligaram de fora com colegas 

de outras empresas a dizer ‘porque não se associa também a nós?’ e chegou ao 

momento em que, e quando foi o portanto o Estado Federal solicitar apoio disseram 

‘ah, não, já há muitos festivais, não temos orçamento para festivais porque já damos 

muito dinheiro’. 

 

Aqui quer os empresários quer a sociedade de uma maneira geral ainda é muito 

pouco culto, digamos, para estarem envolvidas na… 

Absolutamente. E não têm noção, mas o problema é a problema de educação, é 

aquele que voltamos atrás, voltamos ao problema do conservatório e tantos outros 

porque as coisas não funcionam? Não funcionam porque não há articulação entre 

cultura e educação ou educação e cultura. E o que nós verificamos é que é muito mais 

fácil arranjar dinheiro para um empresário perceber que se investe no futebol que é 

fantástico, mas investir na cultura ‘o que é isso?’. Não foi educado para usufruir da 

cultura como um bem fundamental para o seu equilíbrio, para a sua vivência. 

Para ir terminando, mais dois grupos de questões. A primeira era: como é que o 

professor, tendo em conta a sua experiência como organizador dos cursos do 

festival, como professor e como músico, digamos, avalia o trabalho que tem sido 

feito quer sob ponto de vista dos apoios do Estado e das empresas no âmbito do 

festival, quer sob ponto de vista da própria formação artística nacional? 

Atitude de Estado? 

Do Estado, das empresas sob o ponto de vista deste tipo de trabalho e sob ponto de 

vista da educação, da formação artística, dado que desde o primeiro momento, ou 

pelo menos desde que o professor está directamente envolvido, há sempre aqui uma 

ligação entre a educação e a formação e a cultura e a difusão e a produção e 

realização de espectáculos. Como é que, perante a sua experiência toda, que tipo de 

pontos mais fortes tem encontrado, quais os pontos mais negativos? Como é que…? 

Comecemos pelos negativos. Da educação zero. Apesar de ter sempre procurado 

sensibilizar a área responsável do governo para a necessidade de investir neste sector, 

justamente porque nunca houve uma política de articulação ou de definição entre 
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cultura e educação, o próprio Ministério mudou várias vezes de nome, era Ministério 

da Cultura e passou a de Educação, era separado e junto, uma confusão sempre de 

conceitos, e portanto, nunca se conseguiu o mínimo apoio da Educação. Da parte da 

Cultura sim, naturalmente, desde o início e sem dúvida, com as suas limitações, com as 

suas oscilações e também com medidas políticas nem sempre acertadas, que eu na 

altura chamei a atenção e sempre chamei a atenção com veemência para a 

necessidade da racionalização dos poucos meios que a Cultura sempre teve, nós 

sabemos que é assim. E, numa fase primeira e depois que se alargou ainda por 

bastantes anos, uma opção política de dispersar, de atender a tudo, portanto, a acção 

política propriamente dita e não uma estratégia. Ora isso não beneficia ninguém 

porque não é distribuindo o bodo aos pobres que se consegue construir coisas. 

Evidentemente que é a criar graus, criar grupos e sobretudo do próprio Ministério ter 

feito, não sei se o fez mas talvez houve também quem o tenha feito sim, uma acção 

pedagógica noutras áreas, nomeadamente, nas Câmaras, ou nos Governos Civis, no 

sector empresarial. Portanto, aquilo que se verificou no início foi precisamente à 

medida que iam crescendo iniciativas iam sendo todas apoiadas, como os 

financiamentos praticamente a fonte é sempre a mesma esgota-se rapidamente. E 

portanto, tanto faz que seja um festival ou uma iniciativa regional, como seja nacional 

ou seja internacional, há depois umas diferenças, sim e tal, mas isto, estou a falar do 

passado, mas isso foi extremamente prejudicial porque criou uma grande confusão e 

ao mesmo tempo… 

Isso agora já não é assim? Porque agora há um incremento enormíssimo de festivais 

e vários tipos de festivais… 

Ora bem…porque nós reagimos justamente por ter uma… assumir, digamos assim, 

assumir uma liderança na área dos festivais de música, por uma questão puramente 

histórica, sempre defendemos a necessidade de uma racionalização e de criar sistemas 

de filtração, de escalonamento, de maior clareza na distribuição dos financiamentos, 

sobretudo de rentabilizar melhor os financiamentos e de criar outras fontes paralelas. 

E só se veio a verificar nos últimos oito anos, dez anos com os concursos, finalmente. 

Mas mesmo assim os concursos ainda pecaram às vezes de falta de objectividade e só 

agora nos últimos três/quatro anos, essencialmente três anos, é que com a 

reestruturação dos concursos mesmo e com a criação de plurianuais e de tripartidos, 

ou seja, envolvendo a Câmaras, quer dizer, só agora passados estes anos é que se está 

a ver aquilo que nós estávamos a defender nos fins da década de 70. 

E os pontos positivos? 

Isto é positivo, ou seja, as questões negativas e positivas estão interligadas nesse 

aspecto na área da cultura e que deu em aspectos positivos, que obviamente só 

poderão dar melhor resultado desde o momento em que o próprio governo tenha 

capacidade, o Ministério das Finanças, de fortalecer o orçamento do Ministério da 
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Cultura, porque agora há mecanismos para funcionarem e portanto, isso permite de 

facto e justifica que haja estas iniciativas que há actualmente. No sector empresarial é 

aquele aspecto que me referi antes, primeiro: é o desconhecimento; segundo: há um 

período que foi florescente economicamente que foi nos anos 80 em que houve 

projectos que, enfim, que não tinham sustentabilidade suficiente como projecto 

cultural de facto e que absorveu grandes montantes empresariais. Em primeiro lugar 

foi a Orquestra Nova Filarmonia que ao fim de uns anos começou a criar uma certa... 

A definhar, digamos 

Não, quer dizer, ela definhou porque não cumpriu os objectivos ou as expectativas que 

as empresas pensavam. Ou seja, houve ali uma discrepância entre tudo, enfim, que 

poderia analisar-la com mais pormenor mas não vejo que seja necessário, mas que 

justifica que houvesse uma retracção da parte dos empresários. E depois, veio a 

verificar-se de uma forma mais brusca com o processo da Metropolitana. A 

Metropolitana tomou a carruagem da Filarmonia quando ela estava a morrer, deu um 

grande impulso mas depois ainda foi pior. E claro, o que é que isto quer dizer? É que 

vamos a uma administração de uma empresa, vamos falar de um festival de música e 

dizem ‘música? Espere aí, porque isto é capaz é de ser mais um projecto de não sei 

quê…’ Nós sentimos, eu posso dizer, digo que nós sentimos grandes dificuldades, e aí 

pode ver pelos documentos que temos, como o número apreciável de empresas que 

tínhamos no início de 80 foram decaindo, porque transitaram para estes projectos e 

depois já não voltaram para projecto musical nenhum, mesmo. E só agora nalguns 

casos é que quando começam a ver e a filtrar as coisas, quem é que se mantém e 

quem é que não se mantém, é que dizem: ‘bom, afinal nem todos são da mesma água’  

Aí também há o problema da credibilidade dos projectos, não é? 

Absolutamente que sim, isso sem dúvida nenhuma. 

Olhe, e quais são os principais desafios que se colocam quer aos cursos quer ao 

festival? 

É o da sustentabilidade. Quer dizer, nós conseguimos um patamar, a realização que é 

apreciável, que pode ser muito melhor, pode contribuir muito mais para a finalidade 

com que foram criados, nomeadamente, a questão do aperfeiçoamento, da promoção 

dos jovens, acho que neste momento já temos vários concertos com premiados de 

vários concursos com acordos feitos, portanto, são premiados, são jovens que são 

promovidos internacionalmente através da Associação Europeia, se isto tem 

repercussão ou não no futuro das suas carreiras, quer dizer, isso naturalmente nós 

cumprimos a nossa função que é essa e portanto para reforçar isso precisamos de uma 

sustentabilidade financeira apreciável. Porque ao mesmo tempo temos a componente 

da composição que é uma componente recuperada e que está a dar resultados muito 

bons como já vimos no ano passado com peça do novo coral filarmónico, este ano será 
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feita uma nova estreia com a Orquestra Sinfónica Nacional da Ucrânia com uma 

encomenda do João Madureira sobre poemas de poetas portugueses, são quatro 

poetas, e portanto, e essa ideia é para continuar e que é consequência justamente dos 

encontros do projecto Maré Nostrum. Portanto, tudo isto está articulado de forma a 

que haja um conjunto de actividades que se complementam entre si e que tem a 

mesma finalidade que é exactamente promover aquilo que se faz. 

E em relação aos cursos? 

Os cursos têm essa função justamente, como disse no princípio, a questão da 

complementaridade e do aperfeiçoamento. 

E as ideias que existem no festival no sentido, particularmente, as ideias da 

diversidade de músicas, da diversidade de músicos, da diversidade de estilos, e em 

relação aos cursos porque é que essa área ainda não está pensada? 

Por uma questão financeira. O problema é esse, é por isso é que falo na 

sustentabilidade. Por exemplo, eu espero que seja divulgado agora este acordo, mas 

eu posso lhe dizer, nós temos um acordo já com uma instituição bancária, o Barclays 

Bank para criar um prémio, que vai ser já instituído este ano ao melhor aluno de cada 

curso. Esse prémio vai incluir uma bolsa para o ano seguinte e vai incluir a sua 

apresentação pública durante o ano num concerto organizado, patrocinado pelo 

Barclays. Portanto, isto já é o primeiro passo para entrarmos numa área que nunca se 

fez, foi dizer o curso deste ano qual é o melhor .... Começa a haver um princípio já de 

reprodução, digamos assim, dos próprios cursos para que eles próprios se alimentem e 

que isto implique um esforço maior dos participantes, uma exigência maior de nível e 

portanto contribuímos também para a subida do nível. 

E estão para aí pensados também outros tipos de cursos? De outras tipologias 

musicais? 

Claro que sim. Mas vai ter que esperar. Mas posso lhe dizer que apesar de nós termos 

estado nos últimos anos num processo de crescimento notável... 

Crescimento em que sentido? 

No sentido financeiro, no sentido de organização, este ano levámos um corte 

inesperado por situações pontuais, que espero que sejam só pontuais este ano, 

relacionadas com financiamentos da câmara e portanto, ainda hoje tive que cortar, 

hoje mesmo tive que cortar concertos e o próprio encontro dos compositores deste 

ano já não se vai poder fazer, é algo que fica cortado, em suspenso, vamos ter que 

substituir por outra coisa. E espero que isto seja apenas um acidente de percurso, 

porque há de facto um contrato de vigência tripartido que será renovado a partir de 
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2009, portanto, creio que o estudo de renovação que será possivelmente feito a partir 

desse ano, sei que houve agora mudança de director geral... 

Pois, exacto, foi ontem... 

Vamos ver no que isso vai dar, mas são estes aspectos que são os tais grãos de areia 

que estão sempre a emperrar a máquina. 

Mas continua positivo? 

Não, isso eu não tenho outro remédio. Eu se fosse uma pessoa só da área 

administrativa já tinha deixado há muitos anos. Mas sendo músico e portanto vivendo 

as coisas por dentro e sendo uma pessoa que me apaixono por aquilo que faço não 

acho que deva ver as coisas do lado negativo, o que não quer dizer que não seja 

realista. Eu acho que um idealista deve sempre em primeiro lugar saber o que é a 

realidade e também lutar pelos seus ideias, portanto, é isso que eu tenho procurado. 

Muito obrigado. 
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Rui Vieira Nery 

Como musicólogo desenvolves um conjunto de actividades que entrelaçam entre 

outras a investigação, a docência, a edição, a produção e difusão musical, a 

intervenção cívica bem como a reflexão sobre a educação e sobre a cultura. No que 

se refere à investigação, embora esteja centrada na música ibérica e no 

entrelaçamento de culturas na música portuguesa, também abranges outros campos 

designadamente as designadas músicas populares urbanas. O fado por exemplo, ou 

outros textos sobre Carlos Paredes, José Afonso. Tudo isto configura uma concepção 

do que é ser-se musicólogo e do que é a musicologia. Qual é a tua visão sobre a 

musicologia como área de estudos? 

A minha visão sobre a musicologia é de uma disciplina que se debruça sobre a música e 

sobre os processos musicais. Sobre a música como objecto de análise em si mesma 

mas também como processo que envolve os actores sociais e um processo que tem 

um peso muito grande na definição da própria identidade cultural da comunidade. 

Portanto, essa aparente dispersão por temas diversos acaba por, na realidade, estar 

unificada por uma mesma preocupação de identificar processos sociais que por sua vez 

geram processos musicais concretos sobretudo em termos de diálogos inter-culturais e 

também inter-classistas. Interessa-me ver como é que as músicas de elite interagem 

com as músicas tradicionais populares, interessa-me ver como as músicas extra 

europeias interagem com a música ocidental. O caso português, quer ao nível das 

músicas de elite, quer ao nível das músicas populares urbanas, oferece exemplos 

muito interessantes dessa interacção que é o que eu tenho estudado com mais 

atenção. Na realidade a problemática que me aparece por exemplo com o vilancico 

religioso do séc. XVII não é muito diferença daquela que me aparece no fado do séc. 

XIX, XX, mutatis mutantis. Os contextos são diferentes mas os processos acabam por 

ter alguma semelhança e é isso que me atrai. Eu costumo dizer, um pouco por 

brincadeira, que estou cada vez mais o especialista da ‘meia tigela’. Ou seja, que me 

interesso mais pelos fenómenos que não são estritamente de elite nem são 

estritamente populares mas que resultam da interacção destes dois níveis e que em 

geral têm depois uma difusão e um significado até estatístico na sociedade com um 

peso muito grande e que acabam por afectar, não só o seu próprio campo intermédio, 

como os outros dois campos que aparentemente pareceriam extremados dele.  

Mas isso é uma visão que foge um pouco aos cânones tradicionais da designada 

musicologia histórica? 

Sim, mas minha formação de base é de historiador cultural. Trabalhei muito com a 

Nova História Francesa, com a Economic History inglesa, com a Antropologia Cultural 

americana. Tive também a oportunidade de trabalhar em etnomusicologia, embora 

não seja, enfim, um especialista nessa área mas fiz muitas leituras e muito trabalho de 

reflexão teórica nessa área e portanto acabei por transpor estas metodologias para o 
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domínio da musicologia histórica e hoje em dia, na realidade, quase que diria que sou 

mais um historiador cultural de música do que propriamente um musicólogo no 

sentido tradicional do termo. 

E isso quer dizer então que há, na tua perspectiva, uma diluição de algumas das 

fronteiras, das hierarquias e dos cânones convencionais do pensar e do trabalhar a 

música? 

Sim. Desde logo porque me interesso muito pelos contextos históricos e sociais e 

ideológicos, e isso obviamente exige uma formação e uma reflexão do ponto de vista 

teórico que transcende a matéria específica da música, que exige trabalho sobre as 

outras formas de produção artística e cultural envolventes. Não quer dizer que não 

continue a reconhecer a necessidade de trabalho especificamente musical. Ou seja, 

não defendo de maneira nenhuma um estereótipo genérico onde depois a música se 

enfia a martelo. Pelo contrário, sou o mais possível contra isso, mas acho que é preciso 

um vai e vem epistemológico constante entre a matéria especificamente musical e os 

contextos das práticas sociais. Independentemente do tipo de música que se esteja a 

trabalhar e é nesse sentido que tenho continuado a trabalhar e tenho ensinado 

também. Tenho tido um número grande de alunos que estão a trabalhar também 

nessa mesma perspectiva. 

E essa visão já é mais partilhada, já é mais alargada? Porque, enfim, o historial da 

musicologia portuguesa tem sido um historial de algumas hierarquias. Sob o ponto 

de vista de alguma musicologia histórica, de uma etnomusicologia, de uma sociologia 

da música. Qual é a tua visão sobre a musicologia portuguesa e o seu papel sob o 

ponto de vista da investigação e no contexto da sociedade? 

Eu acho que também o facto de eu ter dado aulas já há tanto tempo, quer dizer, eu 

tenho, como professor universitário, eu tenho 20 e tal anos, 25 anos de ensino, já 

formei muitos alunos, tenho 8 ou 9 doutores e outros tantos mestres, tenho mais 10 

doutoramentos em curso, portanto tenho tido muitos investigadores jovens a 

trabalhar comigo e eu acho que isso me tem permitido discutir e alargar um bocadinho 

este tipo de perspectiva. Neste momento estou integrado no INET e a integração no 

INET também me tem permitido trabalhar com gente que vem da antropologia 

cultural, da história social. Penso que pouco a pouco a disciplina se tem estendido e 

acho que hoje em dia é difícil encontrar um musicólogo histórico, positivista, canónico, 

tradicional, que faz a vida e obra sem mais. Hoje em dia mesmo investigadores que 

teriam à partida, enfim uma visão epistemológica e teórica mais restrita sentem a 

necessidade de alargar essa perspectiva e é essa a evolução que a disciplina está a ter 

internacionalmente. 

E quais são os principais constrangimentos que tu encontras no âmbito do trabalho 

da musicologia portuguesa? Pergunto isto porque no I Encontro Nacional que houve 
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em musicologia, em 82, um dos textos que tu escreveste dizias que “perante a 

indiferença geral realizou-se o Iº Encontro”. Passados estes 28 anos, há alguma 

diferença sob o ponto de vista dessa intervenção e desse reconhecimento social do 

trabalho? 

Eu diria que há diferença desde logo pela massa crítica da disciplina. Em 82, quando 

nós organizamos o Iº Encontro, estávamos lá praticamente todos os musicólogos 

portugueses e éramos 12, 15, qualquer coisa assim, contando com algumas figuras um 

pouco amadoristas, diletantes. Hoje em dia realmente entre licenciados em Ciências 

Musicais e pós graduados, mestres e doutores em musicologia propriamente dita e em 

ramos afins nós somos umas dezenas e isso mudou a situação. A própria quantidade 

de produção científica é muito maior, o ritmo de produção é muito mais intenso, há 

áreas da história da música portuguesa que estavam completamente por tocar e 

começam pouco a pouco a ser estudadas. Portanto há um número de investigadores e 

há uma massa crítica de trabalho que não tem comparação com o que existia a 20 e tal 

anos. Do ponto de vista do apoio à investigação houve algumas melhorias, apesar de 

tudo existem bolsas, sobretudo da FCT, que têm permitido algum apoio 

principalmente na conclusão de doutoramentos e pós doutoramentos… 

Quer em Portugal e quer lá fora não é? 

Exactamente e isso tem ajudado… Agora continua a haver lacunas que são 

praticamente idênticas. Por um lado o património não está tratado. É difícil investigar 

sem que o património bibliográfico, a começar pela Biblioteca Nacional, esteja 

devidamente inventariado, digitalizado, disponível. Nós temos de fazer investigação 

fundamental cada vez que estamos a procura de uma informação específica. E isso é 

um trabalho louco, quer dizer, obriga a uma dispersão para se conseguir obter 

resultados. Essa é a 1ª questão. O património além de estar em risco, porque em 

muitos casos a própria preservação está em risco, não está tratado a um nível que 

permita que o nosso trabalho já seja de manipulação da informação. O nosso trabalho 

continua a ser o da desenterrar a informação bruta para começar. E depois há muito 

poucas bolsas de investigação. Há muito pouco apoio à investigação desligada do 

doutoramento. Agora há uma hipótese de alguma contratação de investigadores pelos 

institutos universitários, e há 2 ou 3 casos de investigadores contratados, alguns até 

internacionais, o que é bom, mas continua a ser insuficiente. Depois há uma enorme 

dificuldade de edição. Não só não temos sido capazes de editar com uma regularidade 

mínima uma revista profissional, como temos muita dificuldade em editar os nossos 

trabalhos de uma forma sistemática. A Fundação Gulbenkian vai editando a um ritmo 

muito lento mas vai editando alguma coisa, há uma ou outra coisa editada na Caminho 

e numa ou noutra editora privada, mas normalmente são coisas de divulgação, porque 

é um grande risco do ponto de vista do mercado editar um trabalho especializado e… 

E também sob o ponto de vista das partituras… 
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Bom, exactamente e a edição de partitura é então é mentira... 

Recomeçou recentemente com Portugal Som mas… 

Pois, mas as tentativas têm sido sempre esporádicas e inconsequentes. Esperemos 

agora que este apoio do Ministério da Cultura tenha consequências mas de facto o 

acesso às partituras mesmo dos compositores mais importantes continua a ser muito 

limitada. 

E isso deve-se a quê? Porque de facto há aqui aparentemente um paradoxo. Há o 

incremento, com o curso de Ciências Musicais a partir dos anos 80, na formação de 

musicólogos, nas pós graduação, mas por outro lado nós não encontramos ainda 

uma revista relacionada com a música, as edições ainda são bastante incipientes e 

parece que, por um lado, as políticas públicas têm dado pouco apoio ou têm 

ignorado de algum modo este tipo de património mas, por outro lado ainda, também 

os actores directamente envolvidos parece que ainda não conseguiram demonstrar a 

pertinência social e cultural deste tipo de trabalho. Que razões existem, na tua 

perspectiva, para este aparente novelo… 

É evidente que nós quando falamos em licenciados em Ciências Musicais e nas 

múltiplas dezenas, se não já centenas de licenciados e a esses devem-se juntar 

também os licenciados de Aveiro e de Évora, etc., mas estamos a falar de jovens que 

em muitos casos vão dedicar-se ao ensino e que não têm uma relação directa com a 

investigação ou com a produção de novo saber. Uma grande parte dessa gente que foi 

tocada pela formação musicológica vai integrar depois o sistema de ensino e desligar-

se da investigação propriamente dita, ou pelo menos da área musicológica. E depois é 

dispersa. Quer dizer, as pessoas vêm de todo o país para estudar em Évora ou na Nova 

ou em Aveiro e depois regressam às suas terras de origem e ficam em geral isoladas e 

a viver num meio que é sobretudo um meio do conservatório, da academia em que 

estão em que a vertente musicológica é pouco valorizada. No fundo, acabamos por ser 

menos do que aparentemente pareceria. Mas há sobretudo pouco apoio institucional, 

tudo o que se faz é com muita dificuldade. É por isso que, por exemplo, a Revista de 

Musicologia sai com as dificuldades com que sai, tudo tem que ser feito pelo próprio 

Director ou pelo próprio Conselho Editorial, não há hipótese de haver da parte das 

universidades ou da parte da FCT um office que garanta todos os aspectos da relação 

com a tipografia, da revisão de provas, com os contactos com os autores sob o ponto 

de vista formal. Todo o trabalho burocrático da edição de uma revista tem que ser 

feito por um carola que assuma aquela função e isso às vezes é muito difícil. As 

pessoas estão a dar as suas aulas, esta a preparar as suas aulas, estão a fazer a sua 

carreira, a preparar comunicações e depois este trabalho em cima não é fácil. Eu acho 

que apesar de tudo os Institutos têm estado a garantir alguma diferença, não tanto na 

edição de jornais ou de revistas mas em termos de publicação de livros e de estudos e 

de promoção de encontros científicos, acho que começa a haver alguma diferença. 
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Mas há de facto muito pouco apoio à edição em termos institucionais e em termos 

financeiros e isso dificulta a difusão. 

E também sob o ponto de vista do mercado ainda não existe, e que é outro tipo de 

problemática, um mercado, digamos, que alimente e que procure este tipo de 

trabalhos. 

Será sempre um mercado altamente deficitário. Prevejo que possa haver lugar a uma 

coisa que ainda não há o suficiente e que faz muita falta que é a chamada alta 

divulgação. Penso que há lugar para edição de livros de divulgação musical. Eu estou a 

pensar por exemplo na Historia da Música Portuguesa do Manuel Carlos de Brito e da 

Luísa Cymbron, da minha e do Paulo Ferreira de Castro. Esse tipo de livros tem uma 

saída natural. O público em geral interessa-se, as pessoas que gostam de música vão 

comprar mas um livro especificamente sobre polifonia em Duarte Lobo com um 

trabalho analítico aprofundado, etc. tem um público potencial mínimo que não 

justifica a edição comercial pura e dura. A única hipótese é uma edição mecenática, 

uma edição puramente cultural que depois por sua vez se eterniza nos armazéns, com 

uma má distribuição. Nós aqui na Fundação fizemos um acordo de edição com a 

Imprensa Nacional que tem funcionado bastante bem porque eles têm uma rede 

própria de distribuição e portanto garantem a distribuição não só das novas edições 

que estamos a fazer como inclusive do acervo de edições antigas de música da 

Fundação Gulbenkian foi todo passado para a Imprensa Nacional e é agora 

comercializado por eles. Isso para nós foi uma boa solução mas não temos ilusões 

sobre grandes distribuições internacionais ou mesmo nacionais. 

Sob o ponto de vista da internacionalização, as pessoas directamente envolvidas no 

trabalho no âmbito da musicologia tem passado por diferentes tipos de países. Não 

seria importante haver alguma intervenção particularmente em mercados como o 

Brasil por exemplo, ou… 

Sim, sim. O Brasil não. O Brasil é um mercado cheio de problemas. É um mercado 

muito pequeno, tão difícil como o nosso. Agora vários de nós publicamos 

internacionalmente. Eu tenho publicações na Indiana University Press, O Manuel 

Carlos de Brito na Cambridge University Press, o Mário Vieira de Carvalho tem muita 

coisa na Alemanha. A maior parte dos seniores da disciplina mantiveram laços de 

edição com a comunidade internacional, relativamente até aos sítios onde estudaram 

ou onde estiveram mais activos, e continuamos a editar. Mas é claro que isso não é 

suficiente. Eu acho que é mais fácil um americano que se interessou por música 

portuguesa conseguir editar nos Estados Unidos um trabalho sobre música 

portuguesa, que em geral é mau e feito em cima do joelho com imensas confusões 

porque é uma espécie de pára-quedismo musicológico, acho que é mais fácil do que 

um autor reconhecido português conseguir porque põe-se logo o problema da 
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tradução, põe-se logo o problema do editing do texto, há problemas de ordem 

logística complicado. 

 

 

 

E para terminar esta parte, perante isto quais são os principais desafios que tu vês no 

âmbito da musicologia portuguesa? 

Eu acho que os principais desafios são os mesmos de sempre: continuar a formar 

alunos que por sua vez vão desbravando mais terreno, continuar a levantar material 

original e interpretá-lo e interpretar aquele que já está disponível… 

Interpretá-lo sob o ponto de vista prático? 

Exactamente. Sim e de…, bom, mas isso já transcende a musicologia. Digo interpretar 

sob o ponto de vista dos estudos e das questões que se põe ao material. Portanto, 

trabalhar sobre a informação que já está disponível e produzir mais informação e 

também, uma outra coisa que é muito importante e que eu tenho tentado fazer muito, 

abrir a disciplina ao diálogo com as outras disciplinas das Ciências Sociais e Humanas. 

Isso é? 

Quer dizer, eu tenho feito, por exemplo, muitas comunicações em congressos de 

contexto histórico geral tentando sempre chamar a atenção para as pontes entre as 

problemáticas gerais da cultura de cada período com as problemáticas específicas da 

música. E isso acho que é muito importante porque nós temos que gerar, na 

comunidade científica, a comunidade das Ciências Sociais Humanas, sobretudo nas 

Ciências Históricas a noção da importância e do peso da problemática musical. Não 

como uma espécie de cheirinho que decora no último momento o bolo mas como uma 

parte integrante reflexão histórica e acho que isso é fundamental.  

Porque as Ciências Sociais têm estado afastadas desse lado, desse olhar a música… 

Sim. Exactamente. Há pouco dizia-me o Manuel Carlos Brito que havia um colega dele 

inglês que a esse respeito dizia: “pois, o problema é que os historiadores e os 

historiadores culturais acham que we are all a buncher clarinet players”. E com o 

devido respeito pelos tocadores de clarinetes de facto é assim. Quer dizer, as pessoas 

da história, da história social, da história cultural, da sociologia da cultura, dos estudos 

culturais não estão habituados a ver na área da música senão a figura do intérprete, 

enfim, ainda por cima um pouco como um cliché, e portanto a ideia que vão encontrar 

parceiros que têm o mesmo grau de sofisticação intelectual, política, teórica, que tem 

os mesmos problemas, para eles é quase sempre uma grande surpresa. E isso é uma 
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conquista. É um espaço que nós temos que ocupar por mérito nosso. Não podemos 

ficar de maneira nenhuma fechados ao nosso encontrozinho familiar em que cada um 

troca figurinha sob mais um sonata de Seixas ou mais um moteto de Frei Manuel 

Cardoso porque isso é importante, tem que haver trabalho disciplinar, interno, mas 

tem de haver muito trabalho aberto às outras disciplinas. Eu acho que isso é um dos 

grandes desafios.  

No âmbito desta conversa tem estado presente questões relacionadas com as 

políticas culturais e políticas educativas. No que diz respeito às políticas culturais, a 

questão da edição, a questão do património já passou aqui na nossa conversa. O que 

eu te quero perguntar é: de que modos é que do ponto de vista das políticas públicas 

o Estado pode ou não contribuir para o desenvolvimento deste tipo de actividade e 

por outro lado porque é que essa contribuição não tem sido assim tão sistemática? 

Bom, isso é um problema que eu diria não é específico da área musical embora tenha 

uma situação particularmente agravada na área musical pelo facto de ela ser muito 

periférica em relação à problemática cultural de fundo. Quer dizer, as políticas 

culturais públicas em Portugal continuam a ser incipientes. Quer em termos da 

assunção das responsabilidades do Estado quer em termos da dotação orçamental que 

deveria corresponder a essa assunção de responsabilidade. Nós temos um orçamento 

de Estado para a cultura, concretamente através do Ministério da Cultura que é 

absolutamente insuficiente. É insuficiente para garantir o funcionamento de 

organismos públicos e é insuficiente para garantir as parcerias com a sociedade civil 

que seriam indispensáveis para a execução de uma política cultural responsável. Isso é 

a primeira questão de fundo porque em todas as áreas que nós pensaríamos que 

haveria responsabilidade do Estado, ou seja, a preservação de património, a 

inventariação de património, a sua difusão através da digitalização, etc., e o apoio ao 

estudo, em todas estas áreas, se é verdade que nós temos de dizer que há problemas 

gravíssimos em todas as áreas da vida cultural portuguesa, a música é certamente dos 

sectores um dos que tem problemas mais agravados.  

Mas tu num encontro em 2001 relacionado com o Estado das Artes e as Artes e o 

Estado, uma das coisas que referias era que a grande questão estava relacionada 

com a decisão política e não tanto com a questão de natureza financeira.  

Ah não, não, a natureza financeira é fundamental. Mas o que eu queria dizer é que os 

meios necessários na realidade não são extraordinários. Eu compreendo que me 

digam, não é possível fazer uma reforma radical da saúde ou da educação porque 

todas as medidas que nós podemos pensar que se deveriam tomar têm uma escala, 

uma dimensão que implica um investimento financeiro gigantesco, e portanto nós 

podemos chegar à conclusão - sim senhor é um grande investimento mas é preciso 

fazê-lo e é preciso cortar noutro lado mas é uma medida que exige, enfim, que tem 

consequências orçamentas muito significativas. Aquilo que seria necessário para 
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desencadear uma grande parte do trabalho que eu considero indispensável nesta área 

da cultura tem um peso orçamental potencial mínimo. Ou seja, a decisão não tem 

consequências relevantes em termos macro orçamentais. Qualquer variação mínima 

do preço do petróleo ou do dólar representa flutuações muito mais importantes do 

que aquilo que seria necessário investir. Por conseguinte nesse sentido há uma falta 

enorme de dinheiro mas o dinheiro que seria necessário depende muito mais de uma 

decisão política do que propriamente de um cálculo orçamental terrível…, que horror 

quanto orfanatos é preciso fechar para, ou quantas auto estradas é preciso não 

construir para investir no património musical…, não. Estamos a falar 1 milhão de euros, 

por exemplo neste sector representa muito trabalho, representa muitos apoios, 

representa muitas edições, representa muita digitalização, pode fazer toda a diferença 

e 1 milhão de euros não é nada do ponto de vista macro orçamental. 

Mas isso acontece porquê? Tendo em conta também dois aspectos: recentemente 

saiu um estudo na União Europeia em que se refere que a cultura produz muito mais 

sob o ponto de vista do PIB do que outras indústrias, e, por outro lado, tem havido 

também algum confronto entre algumas posições que às vezes até são dicotómicas 

em que se fala, sob o ponto de vista das políticas culturais, sobre a questão da oferta 

e da procura que tem sido, aliás, recorrente ao longo deste tempo todo e que depois 

tem consequências nisto que temos estado a conversar. Porque tanto se fala chegar 

a um por cento… 

É uma coisa que estamos cada vez mais longe… 

Exacto e portanto nunca se chegou aqui a nenhum equilíbrio, já não digo consenso 

mas nenhum equilíbrio… 

Não. A única pessoa, o único dirigente máximo que eu vi assumir numa certa fase a 

prioridade de investimento cultural foi o António Guterres. Acho que num primeiro 

momento estava convencido desta lógica, que inclusive no 1º ano do 1º orçamento do 

governo socialista de 95, 96 deu uma pequenina margem de crescimento que permitiu 

fazer muita coisa imediatamente e que eu acho que com bons resultados, mas que 

depois confrangido com a situação económica geral acabou por deixar cair o sector. E 

deixar cair o sector porquê? E isso tem sido acompanhado por todos os governos 

subsequentes, deixar cair porquê? Porque continua a não haver nenhuma prioridade 

política associada ao investimento na cultura. Digamos a cultura não dá votos a 

ninguém a nível do governo central, tem uma clientela que é muito difícil de satisfazer, 

quanto mais se investe parece que mais protestos há e mais pedidos há, esta é a 

lógica…, isto seria a visão do político profissional não é. Quer dizer, é um sector muito 

pequeno, é um sector voraz, é um sector ingrato e em troca é um sector que não dá 

nem apoio público, nem sequer garantia de apoio dos próprios protagonistas do 

sector. Portanto é politicamente um terreno ingrato e é considerado um mau 

investimento. Enquanto que mais 1 km de auto-estrada ou uns balneários num estádio 
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de futebol tem uma visibilidade e uma rentabilidade política imediata o sector cultural 

é considerado como secundário. É claro que essa situação tem nuances porque a nível 

do poder autárquico, as autarquias gastam uma percentagem muito superior do seu 

rendimento em cultura do que o Estado central. Na realidade hoje em dia a nível 

autárquico nós já começamos a ver as populações a exigirem, não propriamente o 

saneamento básico que já existe, mas a sua Biblioteca Pública, o seu Centro Cultural, o 

seu auditório e isso é curioso ver que já representa uma prioridade assumida pelas 

populações. Eu estou sempre a dizer, o que é preciso é fazer subir esta pressão da 

opinião pública local para um nível nacional porque na realidade não serve de nada ter 

auditórios espalhados no país inteiro e depois não ter produção cultural, não ter 

orquestras, não ter companhias de bailado, não ter estruturas que possam ocupar 

esses espaços e para as ter há que ter um política de fomento, de investimento, não 

pode ser a curto prazo. Continuamos com uma situação em que eu acho que os 

decisores políticos são em geral muito ignorantes em relação à problemática específica 

da cultura. Têm muitas vezes ilusões primárias sobre a possibilidade da sobrevivência 

do sector cultural exclusivamente a partir do mercado, mesmo em sectores em que 

esses índices estão completamente estudados e que é perfeitamente claro que não é 

possível. Invocam constantemente, de forma imprópria, o exemplo inglês e americano 

como exemplos de autonomia e de sobrevivência pelo mercado e não estudam o 

suficiente as realidades anglo-americanas para perceber que não é bem assim. Uma 

coisa é não haver apoio federal mas outra coisa é haver a totalidade dos apoios 

federais, estatais e municipais que os Estados Unidos proporcionam para lá de todos 

os apoios mecenáticos de todo o tipo que são encorajados por uma política fiscal que 

estimula e que não existe de outra forma  

Apesar da lei do mecenato… 

Exactamente, que é manifestamente uma lei pouco eficaz, pouco estimulante, não 

contempla devidamente uma coisa tão simples como o mecenato individual que nos 

Estados Unidos é importantíssimo nestas matérias. O resultado disto é que há um sub-

financiamento crónico e cada vez mais grave do sector cultural com consequências 

gerais para a cultura, com consequências muito específicas para a música que sendo a 

musicologia uma disciplina mais recente começou mais tarde o trabalho de 

recuperação. Hoje em dia todas as grandes bibliotecas do país, no que diz respeito ao 

património literário estão catalogadas, inventariadas, etc., mas na Biblioteca Nacional 

continuamos a ter pacotes de manuscritos dos séc. XVII e XVIII por abrir e portanto isto 

é uma décalage de arranque do trabalho fundamental que prejudica muito o sector 

musical. 

E dentro desse sector musical, agora que falaste na questão do mercado, num artigo 

que tu fizeste em 97 sobre um disco de António Brojo, ‘Memórias da Guitarra’, 

falavas num mercado distorcido que de algum modo podia calar muito do que se vai 
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fazendo na música portuguesa. Isso significa o quê? O que é que tu querias dizer com 

isso mercado distorcido tendo em conta que deste agora este exemplo. Que 

consequências é que isso tem sob o ponto de vista quer do desenvolvimento do 

trabalho dos músicos, quer sob o ponto de vista da questão da educação, da 

formação e da musicologia? 

O que eu dizia nesse contexto específico é que de facto o mercado discográfico 

português é pequeno e é considerado pouco lucrativo e portanto a empresas 

discográficas, e repara que entretanto desde que eu escrevi isso houve já uma 

quantidade da majors que praticamente deixaram de estar no país  

Mudaram-se para Madrid… 

Exactamente e ficaram apenas com um sector residual de artistas portugueses. O 

mercado do disco português aposta quase exclusivamente nos produtos de grande 

venda que são aqueles que apesar de tudo se aproximam das taxas de rentabilidade a 

que a indústria está habituada, e neste contexto de crise internacional que a indústria 

atravessa. Portanto, todos os géneros musicais que não estão nesse mainstream mais 

comercial estão a ver cada vez mais difícil a possibilidade de acesso ao mercado 

discográfico. Eventualmente e Net virá a ser uma possibilidade à medida que a 

indústria for evoluindo nesse sentido e parece que vai evoluir muito rapidamente 

nesse sentido mas enquanto as coisas não estão claras de facto a possibilidade de 

fazer sair um CD é dificílima para uma quantidade de gente que está desde o rock 

alternativo, ao jazz, às músicas tradicionais, à canção de intervenção, ao reportório 

erudito por maioria de razão. Há muita criatividade com muita qualidade em Portugal, 

de que nós vamos tendo conhecimento, que não tem expressão pública, que não tem 

acesso a mecanismos de divulgação, não tem acesso à indústria discográfica, não tem 

acesso aos meio de comunicação que por sua vez decorrem muito da lógica da 

indústria discográfica pura e dura, como seja a rádio com as suas play lists que são 

profundamente limitativas e isso é preocupante. Num mercado maior essas franjas 

criam naturalmente uma possibilidade de expressão que é o que acontece por 

exemplo nos Estados Unidos em que realmente qualquer tipo de música que se faça 

tem uma franja de mercado suficientemente vital para garantir a sua sobrevivência 

mesmo que as taxas de venda não tenha nada a ver com o Pop-Rock no seu top. Numa 

pequena nau a tormenta, ao contrário do que diz o ditado, é maior, porque realmente 

a franja a que ficam remetidos as formas de expressão minoritárias é mesmo 

insuficiente para garantir o trabalho. E eu lembro-me concretamente que o Carlos 

Martins, saxofonista que aqui há uns tempos tinha um projecto lindíssimo de 

cruzamentos entre músicas lusófonas com suporte jazzístico e que investiu do seu 

próprio bolso uma quantia muito considerável para fazer as gravações em condições 

ideais, uma parte delas no Brasil inclusive e depois demorou um tempo enorme até 

conseguir encontrar editor e só conseguiu editar o disco por razões de ordem pessoal 
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uma vez que conseguiu encontrar um patrocinador interessado em que a fundo 

perdido viabilizou esse trabalho e o trabalho é notável, chamado “Do outro lado”. E 

estamos a falar de um músico que tem 50 anos, 30 de carreira, com uma carreira 

internacional importante, com reconhecimento profissional distinto, portanto de 

tivermos a falar de um jovem de 20 e tal anos então a possibilidade de acesso ao disco 

é praticamente nula. 

Essa regulação do mercado, digamos assim, tem dificultado muito esse tipo de… 

Sim, o mercado não tem nenhum mecanismo corrector...  

Por sua vez o Estado também… 

O Estado que deveria de ter alguma maneira de intervir como corrector não exerce 

essa responsabilidade… 

Nem mesmo através de instrumentos como a lei da música portuguesa ou a lei da 

rádio… 

Não. Não cumpre. A lei da rádio não é cumprida, nunca foi e portanto não há nenhum 

mecanismo corrector que permita alternativas à regra pura e simples das vendas. O 

mercado acaba por ficar muito monocromático porque a sua única linguagem acessível 

é a linguagem maioritária com exclusão de todas as franjas alternativas quaisquer que 

sejam e isto é preocupante com é evidente. Embora, obviamente, a tecnologia possa 

vir a abrir alternativas que neste momento não são ainda evidentes, não é. 

E esse tipo de coisas vai originar, para usar algumas das palavras que tu utilizaste 

nalguns dos teus textos, não só um consumo musical industrializado, alguma 

globalização massificadora e particularmente naquilo que designaste numa ditadura 

das audiências. Isto depois configura também algumas problemáticas relacionadas 

com o exercício da profissão do músico no sentido não só da produção, divulgação e 

difusão do seu trabalho mas do próprio exercício da sua profissão. Como é que isto 

se pode pensar e articular tendo em conta também aquilo que referiste em relação 

às políticas culturais. 

Bom, eu diria que as políticas culturais devem incluir não só a questão da preservação 

de património como a viabilização da criação. Mas, enfim, uma arte preformativa, uma 

arte criativa como a música precisa criar novo património constantemente e portanto 

tem que haver políticas nos dois sentidos. Eu não posso deixar apodrecer a polifonia 

da Escola de Santa Cruz de Coimbra do séc. XVI porque o Estado não resolveu expurgar 

os livros de coro da universidade de Coimbra mas não posso limitar-me a uma mera 

preservação do património histórico musical, eu tenho de encontrar mecanismos que 

permitam estimular a diversidade do mercado. Não substituir o mercado, o mercado 

tem de ter uma dinâmica própria e tê-la-á em tudo aquilo que é rentável, mas é 
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preciso que o Estado encontre, quer através das salas que administra, quer através dos 

seus acordos com as autarquias e com as entidades que têm auditórios e etc., quer 

através de políticas de financiamento que viabilizem iniciativas que não são as mais 

rentáveis mas em que se reconhece mérito cultural. Não se trata, como eu dizia, de 

substituir o mercado, não se trata de pedagogia musical forçada, trata-se de manter 

diversidade. Ou seja, de continuar a assegurar que os cidadãos portugueses podem ser 

expostos a uma panóplia de linguagens musicais diversificadas de maneira a poderem 

escolher as que lhes interessam, combiná-las, misturá-las, mas não estarem 

condenados a só ouvir o produto maioritário. 

Mas a própria profissão de músico tem determinado tipo de características que não 

são muito parecidas com outras actividades. E, sob o ponto de vista da própria 

regulação do Estado, só recentemente, apesar de muitas críticas é que foi pensado 

um estatuto para aquilo que se pode designar por intermitentes. 

Sim mas isso é uma outra questão diferente. Isso afecta toda a gente. Afecta as 

pessoas do pop-rock, do pimba, do jazz progressivo ou da Ronda dos Quatro 

Caminhos. Realmente nós continuamos, e esta legislação não resolveu completamente 

o problema, continuamos a não ter um estatuto que permita aos intermitentes 

garantirem plataformas minimamente seguras de prestação social, de segurança 

social, de pré reforma, etc., que assegure uma defesa mínima de dignidade desses 

profissionais no futuro. Pelo contrário, uma coisa que me angústia muito, e eu tenho 

tido muito contacto com isso, é ver grandes personalidades da música portuguesa em 

todos os géneros, que tiveram o seu momento de glória num dado momento, e que 

hoje em dia, por razões que não têm a ver propriamente com demérito, com 

desistência da sua actividade, por razões de mercado pura e simples estão numa 

situação de dependência económica gravíssima. Dir-se-á, está bem enquanto 

estiveram no auge deviam ter feito planos e isso é verdade até um certo ponto em 

alguns casos, noutros casos não. Noutros casos é pura e simplesmente um trabalho 

que foi continuado e por razões de orientação estética do mercado de repente 

deixaram de… 

Mas isso é um fenómeno também curioso porque quer dizer, nos últimos 10, 15 anos 

houve um incremento muito grande da vida musical em Portugal. Quer em termos 

de festivais, quer em termos do aproveitamento dos recursos dos teatros… 

Sim, isso sim mas também há uma mão de obra musical cada vez maior. Quer dizer, 

nós andamos a formar anualmente umas dezenas ou centenas de músicos, em todos 

os sectores, que vão entrando no mercado e em muitos casos não têm trabalho. Já não 

falo o trabalho estável das orquestras, etc. que isso já é um mito perdido, mas mesmo 

em termos de trabalho liberal a situação é complicada e eu vejo muitos músicos, por 

exemplo, que foram estudar para o Hot Club, que tem formado gerações sucessivas de 

músicos que gostariam imenso de estar a trabalhar em jazz, gostariam muito de estar 
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em trabalhar em linguagens musicais mais eruditas e que estão no mercado do pimba 

e do pop mais fácil porque é a única sobrevivência, a única coisa que têm para fazer. 

Vão para o fado, vão…, mil e uma coisas. Até têm beneficiado muito a música porque, 

eu tenho reparado que mesmo em músicas, enfim próximas do chamado pimba, 

muitas vezes o suporte instrumental tem uma qualidade inesperada em relação ao 

produto de base justamente porque há músicos com muito boa formação que vão 

para ali e obviamente que não esqueceram tudo o que aprenderam no meio mesmo 

num contexto com exigências estéticas diferentes. Mas é uma situação complicada. 

Nós não podemos ter com certeza uma situação de pleno emprego para todos os 

artistas. Não seria desejável nem existe em parte nenhuma do mundo, e portanto 

todos sabemos que é um meio concorrencial, que as pessoas experimentam e ou têm 

sucesso ou não têm. Nova Iorque está cheio de empregados de mesa que eram 

grandes aspirantes a saxofonistas, e portanto não há razão para que isso não aconteça 

em Portugal também e as tentativas que houve numa dada altura, nos anos 60, 70 em 

certos países nórdicos ou na Holanda de falsear esta realidade acabaram por se 

desfazer por si próprias porque eram insustentáveis. Não era possível fingir que havia 

trabalho para toda a gente independentemente de uma selecção e essa selecção em 

parte é assegurada pelo mercado, em parte tem que ser assegurada por outros 

mecanismos de avaliação, de crítica, de balanço que fazem parte da tal diversidade 

que o Estado tem que fomentar. Isso para mim é evidente em relação à música 

erudita. Acho que o Estado deve de assegurar com certeza a encomenda de obras, a 1ª 

execução, a 1ª gravação nem que seja o pontapé de saída para os músicos 

portugueses, para criar um reportório constante. Mas, hoje em dia, a fronteira já não é 

tão absoluta como isso e todas as grandes salas de concerto internacionais fazem 

música erudita, fazem jazz, fazem músicas alternativas e World Music e fado como 

parte da World Music, etc. e nós também temos de começar a olhar com outro 

cuidado para estas coisas. Sobretudo agora que Portugal é cada vez mais uma 

sociedade multicultural e onde além dos géneros tradicionais das músicas portuguesas 

há músicas africanas, há músicas do leste europeu, há músicas brasileiras, que passam 

a ser as músicas identitárias de grandes comunidades da população portuguesa. Quer 

dizer, essas presenças têm que ser ouvidas e têm que encontrar expressão na rede da 

vida musical portuguesa. Eu costumo dizer que hoje em dia a balalaica ucraniana é um 

instrumento tradicional português por mais que em teoria nós não pensássemos nisso 

e, portanto, se já era complicado assegurar uma rede mínima de suporte à música 

erudita, hoje em dia maiores são as solicitações para uma rede mais ampla e isso 

obviamente tem que ser muito pensado. Não pode ser uma sangria desatada sob o 

ponto de vista orçamental mas tem que ter meios que não são os que…. 

E aí não faltarão estruturas intermédias de produção e difusão. Isto porquê? Temos 

por um lado os grandes nomes, os grandes centros nacionais e internacionais, os 

artistas passam um pouco por todo o lado, temos um outro pólo alguns outros 
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nomes de outros tipologias musicais e há ali um meio, até por questões da formação, 

há ali um meio que está a descoberto. 

Isso é o problema principal. Por exemplo em Lisboa, no São Carlos é um caso mais 

complicado, mas a Fundação Gulbenkian garante uma cobertura do 1º nível absoluto 

da vida erudita musical internacional como em qualquer cidade de 1º plano no mundo. 

Portanto, nós temos mais facilidade em ouvir Mauricio Polini em Lisboa de 2 em 2 anos 

do que temos em ouvir o António Rosado, quando na realidade, devia de haver a par 

com este trabalho de internacionalização e este 1º plano absoluto que existe em todas 

partes, devia haver circuito de níveis diferentes que assegurassem, não só o António 

Rosado que é um grande músico profissional, de alto nível, mas aos alunos do António 

Rosado e aos jovens que acabaram agora de sair do conservatório a possibilidade de 

terem saída profissional como há em toda a Europa com centros paroquiais, centros 

culturais de mérie secundária, há uma quantidade de…. 

E porque é que isso não acontece? Eu pergunto isto porque numa entrevista que fiz 

ao director pedagógico da Escola de Artes da Beira Interior ele dizia-me que quer na 

Beira Interior, quer na Beira Alta já têm espaços, teatros fantásticos, mas que tem 

tido muita dificuldade em que o trabalho que eles desenvolvem entre na 

programação de uma forma continuada. 

Mas tu sabes que o problema aí não é tanto entrar na programação, é que as 

entidades públicas gostam de construir auditórios e esquecem-se que um auditório é 

como um hospital, uma vez construído tem um custo de operação e o custo de 

operação é uma percentagem sobre o custo geral. Portanto não faz sentido, tal como 

não faz ter sentido ter um hospital fechado e depois repente quando alguém tem uma 

dor de barriga liga-se a luz da sala de operações e faz-se uma cirurgia, também não faz 

sentido inaugurar um centro cultural, um auditório de grande qualidade e depois ficar 

à espera que apareça um dia um conjunto de rock que por acaso quer o utilizar. As 

entidades que fomentam e promovem a construção dos auditórios e dos espaços 

performativos têm que disponibilizar meios para a programação. Não é possível 

esperar que a programação depois aconteça. 

Ou que seja exactamente igual numa grande cidade como Lisboa ou… 

Ah! isso desde logo. Sobretudo que aconteça por acaso, quer dizer, porque não pode 

haver um auditório sem frente de casa. Um auditório pressupõe que exista bilheteira, 

que exista porteiro, que exista técnicos de cena, que existam maquinistas. Há uma 

equipa logo à partida que tem que estar lá senão aquilo rebenta a 1ª vez que lá entrar 

um projecto com amadores que não saibam mexer nas coisas. E se há uma equipa 

permanente, tem que haver uma programação permanente senão é um luxo 

disparatado que essa equipa esteja a ser paga e não esteja a ser utilizada. Na 

realidade, tem que haver orçamentos de programação e isso eu acho que as pessoas 
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percebem, por exemplo em relação a uma biblioteca, mas nem sempre percebem em 

relação à programação. Estão sempre à espera que o Instituto das Artes de Lisboa 

mande lá qualquer coisa, ou que haja uma entidade comercial qualquer que alugue 

aquilo para umas coisas de rock, ou que venham as colectividades locais com a banda 

e com o coro ocupar aquilo, portanto é necessário que haja programação regular, é 

necessário que haja programadores profissionais e isso tem custos. 

E isso era também um agente muito descentralização e facilitação de criação de 

espaços intermédios. 

Exactamente. Porque essa possibilidade de haver programações, e já há certas 

câmaras municipais que têm programação mais ou menos regular, cria logo circuitos, 

cria logo cumplicidade e sinergias e os programadores entendem-se uns com os outros 

e fazem co-produções. Veja-se o caso, que eu acho que é exemplar, da nova dança, em 

que o Rui Horta, a partir de Montemor tem acordos com Évora, com o Garcia de 

Resende, tem acordos com Viseu com o Teatro Viriato, e com mais 2 ou 3 teatros e 

centros culturais e as produções são feitas em co-produção e tudo circula e mandam 

vir companhias internacionais porque os custos partilhados permitem pagar, coisa que 

nenhum deles tinha possibilidade de fazer sozinho. Há exemplos de sucesso 

muitíssimo bons em particular na área da nova dança. Mas tem que ser uma coisa mais 

sistemática, tem que haver…, é claro que isso depois tem a ver também com a 

sensibilização das próprias populações e aí vamos voltar à questão do ensino. Quer 

dizer, se não houver uma sensibilização artística da população em geral, se as pessoas 

não sentirem necessidade de que tenham ali música para ouvir ao vivo e para levarem 

as famílias e tudo mais é evidente que tudo isto é artificial. É importantíssimo que se 

quebre o enguiço e que as entidades públicas, quer governamentais, quer locais dêem 

um pontapé de saída. As coisas não acontecerão só por si, mas têm que ser 

alimentadas com uma consciencialização geral, uma valorização social acrescida das 

artes por parte da população e isso é um tipo de valorização que tem que partir da 

escola. 

E isso tem partido?  

Não, não tenho essa sensação. Acho que a escola tem… 

E a escola estamos a falar de quê? Dos conservatórios…? 

Não, não, eu falaria do ensino em geral antes de mais nada. Quer dizer, a presença das 

artes no ensino geral é mínima, a da música então é praticamente residual. 

Frequentemente opta-se como tem sucedido nos últimos tempos no 1º ciclo por 

simulacros que não dão garantias mínimas de qualidade pedagógica e artística e que 

portanto se arriscam inclusive a ser contraproducentes e a afastar as crianças da 

prática musical em vez de as atrair. Eu registo com agrado o interesse do Ministério 

tem demonstrado na ideia de substituir estas experiências isoladas por unidades de 
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formação curricular mais sérias, embora me preocupe de facto haver ainda uma 

indefinição muito grande sobre os moldes em que isso deve ser feito e em que deve 

ser feita a formação dos formadores e tudo mais, mas isso é essencial e não tem 

sucedido. Quer dizer, até ao momento continuamos, com uma honrosa excepção em 

que há num corpo docente alguém que promove iniciativas, por sua própria iniciativa 

ou em acordo com uma academia, ou com um conservatório local, uma banda. De um 

modo geral não há suficiente sensibilização artística das crianças na única 

oportunidade que têm para isso que é o ensino genérico. O ensino vocacional é outra 

questão… 

Sim, eu já lá irei. Mas ligando também com aquilo que temos estado a conversar, 

nomeadamente no que se refere à vida musical. Algumas das críticas musicais em 

que tu fizeste nos diferentes jornais, ligavas muito a vida musical à formação e à 

educação em dois planos muito distintos, por um lado, um aspecto mais crítico tendo 

em conta a sua ineficácia em termos formativos e por outro lado valorizando muito a 

demonstração do bom trabalho que vai existindo. Com a tua experiência como é que 

vês este tipo de formação? 

Olha eu veria a formação, a presença da música e das artes em geral no ensino 

genérico como qualquer coisa essencialmente virada para a sensibilização, para um 

lado de estímulo da criatividade, de estímulo da sensibilidade artística, de estímulo a 

uma relação lúdica com a criação musical muito virada para a diversidade de géneros 

musicais. Quer dizer, eu tenho estado cada vez mais preocupado com esta questão 

porque eu acho que nós não nos estamos a dar conta da o suficiente da 

multietnicidade e da multiculturidade da sociedade portuguesa nas escolas e portanto 

temos uma bomba relógio a fazer tic tac e ... 

E a música seria um instrumento… 

Exactamente. São realidades que estão estudadas que correram mal noutros sítios e 

que depois as pessoas aprenderam a corrigi-las e portanto temos uma oportunidade 

excelente de evitar que o pior possa acontecer em termos de agravamentos de 

conflitos e a arte passa por aí de uma forma definitiva. Temos experiências bem 

sucedidas, estou a pensar na Pedreira dos Húngaros, na escola Mehnuin em que a 

valorização das transições artísticas africanas face a uma comunidade que era vitima 

de uma grande exclusão social e de grande desvalorização social como era o das 

crianças emigrantes africanas, a introdução de culturas musicais africanas deu a 

possibilidade de criar uma auto-estima e uma troca de saberes que fez integrar 

completamente a comunidade. Quer dizer, hoje em dia a escola da Pedreira dos 

Húngaros já não é considerada uma escola de risco, o que é uma vitória.  

E aí a arte teve um papel fundamental… 
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Teve um papel fundamental. Acrescentar aulas de funáná e de dança africana foram 

coisas que de repente permitiram que aquelas crianças que eram acusadas de burras, 

de exteriores e não sei quê, fossem de repente excelentes. E eram as crianças 

tradicionais, brancas, ocidentais que iam aprender com a excelência dessas outras 

crianças e portanto de repente deixou de haver uma divisão automática entre os 

meninos que sabem tudo e os meninos que não vão ser capazes de aprender, porque 

havia competências que se podiam trocar. 

Isso no âmbito do ensino genérico. Mas no outro âmbito do ensino dito vocacional… 

Espera, antes disso, deixa-me só dizer-te uma coisa. Nos Estados Unidos há muitos 

estados que têm programas que a mim parecem-me muito interessantes e que acho 

que valeria a pena estudar de residência de artistas nas escolas e têm de tudo, desde 

contadores de historias a pintores, a músicos, a gente de todo o tipo de artes plásticas 

e artes preformativas e isso tem também resultados muito interessantes porque não 

substitui a parte estritamente lectiva mas pode ser um pólo que estimula os 

programas em cada uma das disciplinas e tem um papel muito interessante. Eles fazem 

isso desde a escola elementar até à universidade e portanto têm uma chamada artists 

in residence e isso é outra realidade histórica. Agora ensino vocacional… 

Sim, neste sentido da formação e da ligação à vida musical e da formação de futuros 

músicos… 

Bom, a 1ª coisa que o ensino vocacional precisa é de alargar. Quer dizer, nós temos 6 

escolas de Estado no sector e temos 90 e tal privadas. A diferença entre uma e outra é 

enorme porque os custos de frequência de uma academia de música privada são 

muito elevados, mesmo com os apoios sociais que apesar de tudo existem por parte 

do Estado e a frequência das 6 escolas públicas é um custo quase simbólico. Portanto, 

a 1ª questão é que a oferta de ensino é pouca, desequilibrada, socialmente injusta, 

excludente de uma grande parte do território nacional e portanto justificar-se-ia 

inteiramente, e já há mão de obra suficiente qualificada para isso, que houvesse um 

alargamento da rede. Em particular da rede pública. Não quer dizer que não possa 

haver depois mecanismos, protocolo que rentabilizem e que tornem mais acessível a 

rede privada, mas a rede publica precisa de se alargar. A 1ª coisa que é preciso afastar 

é a miragem fácil de que esse alargamento se pode fazer com a mudança dos 

paradigmas do ensino, não. Os paradigmas do ensino têm que mudar porque 

naturalmente vão mudando porque é assim que a pedagogia evolui e é isso que nos 

diferencia geração após geração nesta área. Mas nenhuma das mudanças de 

paradigma que nós vemos como possíveis num futuro representem uma economia em 

termos do custo básico do ensino musical que, como todos sabemos, tem a agravante 

de exigir uma atenção individual muito forte, absolutamente individual no âmbito do 

ensino instrumental e em pequenos grupos no âmbito da formação auditiva, da 

composição, da análise, etc. que exigem acompanhamento muito próximo dos alunos. 
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Não há fórmulas mágicas que permitam com o investimento actual multiplicar essa 

rentabilidade e portanto a única possibilidade de alargar a rede é criar novas escolas, 

contratar mais professores e isso exige um alargamento do investimento público nessa 

matéria. 

Tu tens sido muito crítico da nova reestruturação relacionada com o ensino da 

música. Porquê é que esse lado crítico, por um lado, e, por outro porque é que tem 

sido tão difícil intervir na reestruturação do ensino da música? 

Bom, eu diria que em 1º lugar aquilo que eu acabei de dizer, não é para mim adquirido 

na postura do Ministério. Eu acho que o grande problema foi o facto de o Ministério 

ter encomendado um estudo a alguém que não é do sector, que é um especialista…  

Isso pode ser uma coisa importante. 

Pois, mas é isso que eu queria dizer, e isso podia ser um diagnóstico exterior 

muitíssimo útil mas precisaria depois de ser aferido como um olhar interno, inclusive 

com uma avaliação interna do sector coisa que nunca se fez e que seria muito 

estimulante o que é que acontece? O grupo de avaliação, concretamente o professor 

Domingos Fernandes, fez um trabalho que eu acho que é interessante. Não é um 

trabalho mal feito, mas é um trabalho cheio de pré conceitos exteriores ao sector e 

portanto o que é que acontece? O professor fez um trabalho exaustivo, falou com toda 

a gente e tudo mais, e daquilo que ouviu extraiu o que lhe dava jeito para 

fundamentar aquilo à partida já achava que devia ser a solução e que era basicamente 

uma visão generalista do ensino da música alimentada por uma concepção que eu 

acho que é preciso debater mais aprofundadamente que é a ideia de que, se o 

professor Damásio demonstrou que a inteligência emocional é uma forma de 

apreensão do real tão legitima e tão capaz de produzir saber como a inteligência 

racional, então as matérias artísticas tradicionalmente afectas à inteligência emocional 

não há razão para que não tenham um regime de escolaridade idêntico às demais 

porque assim se funde…, fundem-se as duas aprendizagens. Isto é tão verdade que 

não é verdade. Quer dizer, é tão genérico na sua evidencia que eu acho que ilude o 

problema da especificidade dos sectores e portanto essa visão precisaria de ter sido 

testada, e o testada não é pespegar com 500 páginas de relatório no site do Ministério 

à espera que apareçam contra visões. Isso não funciona, quer dizer, não é possível 

passar à fase de legislação, ou a fase projecto pedagógico directo sem ter a visão do 

outro lado. 

Portanto haver uma maior participação do… 

Do próprio sector, dos actores, dos especialistas, das autoridades do sector. Quer 

dizer, e aí é que há vantagem de haver olhares exteriores e interno. Assim houve um 

olhar exterior que de repente se tornou absoluto com algumas coisas, a meu ver, 

muito preocupantes. Uma é esta desconfiança em relação ao ensino individual que é 
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patente mesmo quando não é expressa em termos absolutamente definitivos mas é 

patente. Considera-se um luxo, considera-se uma coisa insustentável, uma coisa 

arcaica. Depois há uma tentativa de uniformização no sistema escolar e de valorização 

do factor turma, que é um ícone das Ciências da Educação, que por sua vez não dá 

conta desta realidade eminentemente individual do ritmo de crescimento e de 

aprendizagem de cada aluno. Valoriza-se de tal maneira a noção de turma e de 

colectivo que se espera que 30 crianças começam aos 10 anos acabem aos 18 com 

graus aparentemente idênticos de achivement académico em todas as áreas. Ora nós 

sabemos que há momentos de arranque de aprendizagens musicais que são 

diferentes, que são descalonados, são diferentes de instrumento para instrumento, 

têm... 

Os próprio percursos… 

Os percursos eles próprios são desiguais, e portanto uma coisa é a integração global, 

outra coisa é a manutenção de um grau de autonomia muitíssimo grande que não 

pode estar sujeito a conselhos de turma únicos em que o professor de matemática 

opina sobre o rendimento do aluno de violino… 

Há uma diferença grande em relação ao dito outro ensino? 

Exactamente. Há uma diferença essencial que precisa de ser salvaguardada, que 

precisa de salvaguardar uma liberdade de escolha, de acesso, de mudança, de ritmo de 

aprendizagem que é eminentemente individual. 

Infiro dessas palavras que não és muito adepto da uniformização, digamos assim? 

Não. Sou adepto do ensino integrado com uma logística mais conveniente mas não sou 

adepto do ensino integrado massificador que subordina a especificidade do sector 

musical às regras gerais de avaliação e de progressão do ensino genérico. 

Não entrando muito na análise do relatório, já esclareceste bem o teu ponto de 

vista, mas há aqui um elemento interessante ao longo do tempo que é a dificuldade 

em lidar, em reestruturar, em reorganizar o ensino da música. Tu próprio em 97 

propuseste a Criação do Gabinete do Ensino Artístico como um instrumento algo 

facilitador e congregador destes diferentes olhares e pontos de vista.  

Isso. 

Isso acabou por não ter consequências....  

Não. 

Quais eram os objectivos desse Gabinete?  
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Eu acho que havia uma enorme vantagem de haver cruzamento institucional entre o 

Ministério da Educação e o Ministério da Cultura na definição dos objectivos e da 

natureza específica do ensino artístico. O Ministério da Cultura tem um conhecimento 

do sector profissional da cultura que é único. É o maior empregador do sector, 

patrocina a actividade artística nacional a um grau, que em certos sectores é quase 

absoluto, e portanto tem uma experiência do terreno e conhecimento do terreno que 

eu acho que justamente equilibra esta visão estrutural do sistema de ensino no seu 

todo que o Ministério tem e que as Ciências da Educação, suporte principal do 

ministério têm. E eu quando digo isto não é com uma noção de demérito para as 

Ciências da Educação. Digo que as Ciências da Educação têm a responsabilidade de 

manter um sistema na sua globalidade, na sua função principal acaba por ser 

justamente garantir a viabilidade do sistema independentemente das especificidades 

de cada disciplina e portanto têm realmente dificuldade em lidar com a diferença 

quando ela é tão gritante. Dir-me-ás, então não é preciso reformular o ensino artístico, 

e concretamente o ensino da música? É. É. Mas não digo que nenhuma das propostas 

concretas que foram avançadas por esta proposta resolvessem algum dos problemas 

concretos que é preciso rever no ensino da música. Acho que o ensino integrado é 

uma possibilidade que deve ser estimulada, mas com uma enorme autonomia do 

sector artístico dentro desse pacote. Acho que o ensino supletivo não é nenhum 

pecado e que pode funcionar perfeitamente como uma alternativa e, em muitos dos 

casos, inclusive, garantindo a liberdade de escolha das famílias e dos próprios jovens 

em relação ao modelo de ensino que querem ter. Se eu resolver que a minha criança 

deve ter uma educação cristã fundamentalista e a puser no Planalto não tenho o 

direito a por a estudar música? 

Mas aí estás enfim a entrar num plano digamos mais técnico… 

Sim, sim… 

Mas há aqui um problema político, por isso é que eu lancei a questão…. 

Mas deixa-me voltar atrás. O que eu acho é o seguinte, os custos do ensino vocacional 

da música são os mesmos em termos de rácio professor/aluno e de custo que isso 

implica quer nós estamos a falar de regimes integrados, regimes articulados ou 

regimes supletivos. É demagógico pensar que uma coisa é mais barata do que outra 

não é. Quer dizer, eu na hora da verdade tenho que ter o professor de violino para o 

menino e tenho de ter o professor de formação auditiva, tenho de ter da história da 

música, e portanto tanto me custa que a criança esteja integrada como desintegrada 

isso é outra questão. Eu não ponho o regime de maneira nenhuma na prioridade do 

debate. Querem mais cobertura da população portuguesa para o ensino vocacional 

contratem mais professores. Onde é que os põem? Nos conservatórios, nos liceus, nos 

articulados. Isso a mim é indiferente. Vamos discutir isso depois mas portanto não se 

pense que há aqui a tal fórmula mágica que permite com os mesmos ovos fazer mais 
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omoletas. Agora há coisas que eu acho que devem ser repensadas no ensino da 

música. Primeiro eu acho que o ensino da música deve ser diversificado nos termos 

dos seus próprios conteúdos. Ou seja, eu acho que a maior parte das grandes escolas 

de música internacionais continuam a fazer música erudita mas não fazem só música 

erudita. Por exemplo o jazz entrou de pleno direito nestas escolas e acho que há 

músicas tradicionais, há sectores específicos, aí é preciso saber, não cair na demagogia 

fácil porque naturalmente há tipos de música que não precisam de uma formação 

académica e que até é prejudicial que a tenham. Portanto não é o “ah vale tudo, eu 

também posso por uma aula de pimba 1, pimba 2”, não é essa a questão. Mas acho 

que é de toda a vantagem para toda a gente que haja uma diversificação dos universos 

estéticos musicais no âmbito da formação intermédia. Na minha universidade em que 

estava a fazer doutoramento tinha desde alunos licenciatura com 18 anos até gente a 

fazer o doutoramento e havia programas de jazz e havia programas de World Music, 

havia programas de todo o tipo de linguagens musicais que eram riquíssimas, que se 

completavam umas às outras. Eu acho que hoje em dia aquela ideia de continuar a 

fazer uma formação centrada num universo entre Bach e Debussy é absolutamente 

insustentável e que é pobre para a própria música erudita. Não só é preciso fazer 

música antiga, é preciso fazer música contemporânea e é preciso de fazer música de 

outros géneros. Depois é preciso abrir a outras competências musicais que não têm 

sido tradicionalmente cobertas e hoje em dia há tecnologias novas que interferem com 

imensa importância neste sector e que devem ser cobertas por uma escola de música. 

Eventualmente até em articulação com escolas de natureza técnica. Há tudo o que tem 

a ver com técnica de som, de gravação, de digitalização, do audiovisual e devem ser 

opções possíveis para as crianças desde muito cedo, devem de estar activas, devem de 

estar presentes. De maneira que eu acho que realmente o paradigma do ensino deve 

ser expandido nesta lógica da diversificação que não significa nem facilitação, nem 

descida de exigência, significa apenas um leque mais amplo de...  

De abertura à contemporaneidade. 

Exactamente. À contemporaneidade e à diversidade da contemporaneidade. Sabemos 

todos muito bem que isso não impede as pessoas de optarem depois por um lado ou 

por outro. Sabemos que o Mário Laginha toca muito bem música romântica para piano 

e faz em jazz e vice-versa. Vemos muitos casos de todo o tipo. Isso é enriquecedor e 

isso ao mesmo tempo também permite estimular vocações que não se reconhecem 

exclusivamente numa determinada área da música e quem sabe até, se uma vez 

dentro do sistema, até não pode redescobrir as coisas de outra maneira e fazer opções 

como quiser. Mas sim, acho que um miúdo que gosta de tocar guitarra eléctrica e tem 

curiosidade de fazer mais do txim pum txim pum na garagem, deve ter uma ocasião de 

fazer uma formação que estimula isso e acho que isso não é nada de novo. 

E estás optimista perante o que tem estado a acontecer? 
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Não. Neste momento não estou optimista embora já não esteja tão pessimista como 

estive num dado momento. Acho que houve uma altura em que houve um choque que 

me pareceu irracional e que ainda por cima era dos dois lados num 1º momento, quer 

dizer, houve uma reacção excessiva da parte das escolas num primeiro momento e 

depois houve uma postura de inflexibilidade primária da parte do Ministério que ainda 

por cima não tinha ninguém qualificado tecnicamente para o representar e portanto 

havia aqui um gap enorme de comunicação. Eu acho que neste momento há sinais de 

bom senso da parte das escolas e da parte do Ministério no sentido de evitar 

precipitações e de discutir muito concretamente do que se vai fazer. Sobretudo não há 

pior do que anúncios de intenções políticas que não foram suficientemente 

amadurecidas em termos dos projectos concretos que se vão discutir. Porque depois o 

que é que acontece? Fulano diz, “Ah! Vocês querem fazer isto? Mas nunca dissemos 

isso”. Nós já não percebemos o que é que o Ministério disse, o que é que não disse e 

depois vai um emissário para cada escola e cada um diz uma coisa diferente à escola a 

que vai… O Ministério neste momento parece uma mosca tonta…. Mas eu acho que já 

se percebeu que havia matéria-prima, massa crítica de dúvidas suficiente para 

perceber que isto tem que ser discutido com calma. 

Continuas a pensar que a questão da educação e da formação artística e artístico 

musical ainda é um elemento importante na dinamização da vida musical... 

Essencial. Essencial. 

No incremento do mercado musical e no desenvolvimento depois dos trabalhos de 

investigação… 

Isso é a base de tudo, não é. Quer dizer, se não houver iniciação à leitura com 

qualidade não há literatura portuguesa e daí por diante para todas as áreas. A intenção 

do Ministério de instituir formação artística no 1º ciclo, é uma boa intenção e é 

essencial que avance, mas é essencial que avance com qualidade, com garantias de 

qualidade de programas que nós possamos ver. Programas das próprias disciplinas e 

programas no sentido da formação de quem as vai assegurar. Nós sabemos que a Lei 

de Bases do Sistema Educativo diz que no 1º ciclo deve ensinar gente licenciada e nós 

devemos de fazer questão disso. Não pelo fetiche da licenciatura mas para que não 

sejam assim de repente umas coisas tiradas. Não podemos confundir uma coisa que é 

a valorização dos conhecimentos no terreno que o processo de Bolonha promove, com 

a promoção do diletantismo primário. É evidente que sim, eu gostava imenso que o 

Emanuel Nunes pudesse ir a uma escola e trabalhar com os miúdos e gostava que um 

bom músico de jazz pudesse fazer isso, mas isso tem de ser enquadrado num projecto 

de formação estruturado com cabeça, com uma didáctica e com uma pedagogia 

própria e com objectivos artísticos e pedagógicos equilibrados e para os quais se 

formam pessoas que têm as habilitações e as competências necessárias. Portanto essa 

é uma coisa principal. Depois nada disto se alimenta, quer dizer, esta gente que terá 
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que ir para o 1º ciclo ensinar tem que sair do ensino vocacional. A meu ver não pode 

ser, por exemplo seria muito mau se fosse uma espécie de subproduto das Escolas 

Superiores de Educação tipo tábua de salvação de último recurso. Quer dizer, deve ser 

feito pelas Escolas Superiores de Educação com base numa formação musical prévia 

que depois permite esse encaminhar para a área específica. Portanto como tal, como a 

meu ver não há formadores qualificados no 1º ciclo se não houver um número e uma 

qualidade grande de alunos do vocacional eu acho que faz todo o sentido que se 

alargue a oferta do vocacional. Agora sejamos muito claros, qualquer tentativa de 

alargar a rede e de alargar a cobertura implica investimento adicional. Quanto a isso 

não há nada a fazer, não há milagres, não há fórmulas mágicas que resultem não é? 

Obrigado. 
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Salwa Castelo-Branco 

Em 1973 a etnomusicologia aparece como uma disciplina facultativa no curso de 

composição no Conservatório Nacional. No entanto só na década de 80, com a 

criação do curso Ciências Musicais, é que a etnomusicologia teve uma cidadania, 

digamos assim, sob o ponto de vista dos estudos universitário. Quais foram os 

desafios que se colocaram a esta área de estudos no ensino superior? 

O grande desafio foi justamente a institucionalização ao nível internacional. Ou seja, 

ensinar a etnomusicologia aqui como se faz nas boas instituições na Europa e nos 

Estados Unidos. Começámos pela licenciatura e como eu tive essa responsabilidade 

desde o princípio, e dois anos depois da minha entrada na Universidade Nova de 

Lisboa em 1982 passei a coordenar do departamento, portanto, institui a 

etnomusicologia em quatro semestre de licenciatura, e nesses quatro semestres, puxei 

bastante o nível. Os primeiros dois eram introdutórios, uma introdução geral com as 

culturas musicais do mundo, mas os dois outros eram, naquela altura as cadeiras eram 

anuais, eram dois anos, era de facto ensinar teoria e método e pôr os alunos a fazer 

investigação. Confesso que, no terceiro e quarto semestre, no segundo ano puxei 

bastante os alunos, que eram muitos bons. Nos anos oitenta sobretudo e até meados 

dos anos noventa, ou seja, levavam um desafio a sério, faziam um trabalho, faziam 

leituras. Realmente cresceu o nível, ao nível do primeiro seminário mestrado como 

dava na New York University antes de vir para cá. Deste trabalho no fundo resultaram 

um conjunto de pessoas que optaram por etnomusicologia como área de 

especialidade: Susana Sado, João Soeiro Carvalho, Maria de São José Corte Real, Rosa 

Clara Neves, Jorge Castro Ribeiro, etc. etc. No fundo qual o meu objectivo nesse 

primeiro momento? O meu objectivo foi institucionalizar a etnomusicologia como uma 

disciplina científica multidisciplinar sempre e não como uma área de recolha da música 

tradicional, transmitindo a ideia claramente e praticando também na minha 

investigação, na investigação feita pelos alunos da abrangência da etnomusicologia. 

Nos anos 80 foi o período em que a etnomusicologia chamada urbana, hoje não 

precisamos desse qualificador, estava bastante estabelecida, não aqui uma vez que a 

etnomusicologia era muito associada à recolha dos últimos vestígios, que desde o 

princípio do século vinte estavam em desaparecimento, da música de matriz rural. 

Claro que na universidade, essa ideia, existia da parte das pessoas que não sabiam, 

mas fora da universidade era a ideia mais forte e sobretudo atendendo, digamos, à 

acção e ao trabalho muito meritório de uma série de colectores que se auto 

designaram etnomusicólogos. Realmente esse desafio foi um desafio muito grande do 

ponto de passar a ideia, não só na universidade como fora da universidade. E não só 

em relação à etnomusicologia e em relação à investigação em torno da música, que é 

uma área profissional que precisa de uma preparação especial que neste caso tem 

grande complexidade com o que envolve incluindo outras disciplinas como 

antropologia, nomeadamente. Numa primeira fase este foi o meu grande desafio e 
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este desafio continuou até hoje. Quer dizer, a actividade pedagógica para mim é muito 

importante e quer a nível de licenciatura quer a nível de mestrado. Segundo passo foi 

instituir o mestrado em 1990 e no fundo desde então tivemos, seis ou sete edições 

porque é ano sim ano não. E esse também foi um passo importante na medida em que 

vieram para o mestrado algumas pessoas licenciadas mas outras que não tinham 

licenciatura daqui e aprenderam pela primeira vez, eu estou a pensar por exemplo na 

Cristina Brito da Cruz, que fez uma óptima tese sobre Artur Santos, falando da cadeira 

de etnomusicologia no curso de composição é Artur Santos e por exemplo a Maria José 

Barriga que também não tinha nenhum background e portanto, a institucionalização 

do mestrado foi o segundo passo muito importante. O terceiro passo muito 

importante... 

 

Foi a criação do INET em 1995... 

Foi a criação do instituto, em 1995. Porque eu sempre, digamos, incuti nos meus 

alunos a ideia que a investigação e o ensino vão lado a lado e que eu queria é ter um 

grupo de pessoas que colaborem, que façam investigação e criar no fundo, e esse foi 

um dos objectivos inicias do INET, criar um centro em torno do qual, todas as pessoas 

formadas ou interessadas em etnomusicologia poderão continuar a colaborar, mesmo 

estando sediadas noutra instituição, com o vínculo principal noutra instituição. Pouco 

tempo depois da fundação do Instituto a Fundação para Ciência e Tecnologia começou 

também a apoiar não só as ciências exactas e tecnologia, a investigação em torno da 

tecnologia, como também as ciências sociais. O Instituto começou a receber 

financiamento e a ganhar projectos desde 97 até hoje. Eu olhando para trás ficou com 

uma certa satisfação porque acho que há de facto um grupo de etnomusicólogos, 

alguns já de meia-idade outros mais jovens muito competentes que estão aqui, que 

estão publicados, que estão a fazer trabalho de investigação e que trabalham, alguns 

mais intensamente outros menos intensamente, mas em torno do Instituto e até na 

nova configuração do Instituto temos o pólo de Aveiro e o pólo da Motricidade 

Humana, temos a componente da dança. Eu acho isso muito importante e muito 

positivo porque eu nunca quis que o Instituto fosse um núcleo restrito e fechado não 

é, com o máximo de abertura possível.  

E dentro desses percursos, que tipos de resistências é que foi encontrando sob o 

ponto de vista do estudo da música e particularmente o estudo da música como 

cultura no contexto universitário? Ou não encontrou grandes resistências? 

Não, na realidade aqui na Nova acho que o Departamento, que eu também coordenei 

durante um período prolongado, acho que, fazendo as contas todas seis sete anos eu, 

embora alguns dos directores não se apercebessem precisamente do que o nosso 

trabalho envolvia não é, e isso não é culpa dele, é porque no fundo a formação... 
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O nosso trabalho, quer dizer, o trabalho no âmbito da investigação 

Das Ciências Musicais. Porque é que não se toca instrumentos ou não se canta. Mas no 

fundo houve sempre um grande apoio da parte do conselho científico e do conselho 

directivo e esse apoio continuo a ter hoje. Acho que nunca hoje uma resistência uma 

nova proposta. Agora evidentemente que eu falei dos lados positivos, o lado negativo 

que eu sinto neste momento e que acho que é comum a toda a universidade 

portuguesa e às Ciências Sociais e Humanas em particular, é que desde os anos 90 não 

há expansão. Quer dizer, não há possibilidade de contratar a próxima geração e 

portanto, embora haja no departamento de Ciências Musicais um conjunto de pessoas 

que tem 40, 50, não entrou ninguém da geração anterior, portanto, nos 30, não é, 

alguém recém doutorado, e isso acho que é um problema. É um problema porque por 

exemplo eu tenho quinze doutorandos, que é uma loucura, e dos quais, de facto, cinco 

ou seis são extremamente bons, são mesmo pessoas de primeiríssima água. Enfim, eu 

estou a pensar no Rui Cidra ou na Rosário Pestana ou no Pedro Félix, no Tily, etc., e de 

facto não há oportunidades para eles no ensino superior. E mesmo no Instituto, como 

outras unidades de investigação agora há o Programa de Ciência 2007... 

Também há dificuldades? 

Há dificuldades em colocar as pessoas.  

Mas ainda dentro desta temática da etnomusicologia, o pensar a música como 

cultura veio trazer algumas mudanças no pensamento do que era a música, do que 

era a cultura musical, do que era a investigação em música. Que tipo de mudanças é 

que se vieram a introduzir e que vieram quebrar algumas ideias mais canónicas dos 

estudos musicais. Que ideias eram essas? 

Bom, primeira coisa é que não pode ser um trabalho amador e não pode ser um 

trabalho descritivo. Ou seja, temos que partir como qualquer outro trabalho científico 

das questões básicas que caracterizam as Ciências Sociais e Humanas, no fundo, não é. 

Essa é uma ideia chave. Segunda ideia chave é que de facto não podemos estudar a 

música sem a inserir num contexto mais vasto. A terceira ideia chave que eu preconizo 

e que eu tento praticar também, é que o nosso trabalho tem que ter uma relevância 

social. Quer dizer, o nosso trabalho não pode deixar de ser um trabalho relevante em 

termos sociais, e portanto, neste sentido etnomusicologia abre pistas e portas que 

talvez uma musicologia mais convencional, histórica não faça. Por exemplo alguns dos 

meus alunos trabalharam e trabalham em Câmaras Municipais, fazem uma actividade 

de ligação à comunidade muito forte. Tenho uma que já a alguns anos foi colocada no 

Inatel e trabalha com grupos folclóricos etc. e etc., portanto, neste sentido. O que 

ainda não consegui e isso porque no fundo eu estou muito metida na universidade e se 

calhar devia estar também mais envolvida em contactos com os jornalistas etc. é de 

facto que o jornalismo também adopte essa ideia, ou seja, compreenda que 
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etnomusicologia não é recolha, não é alguém com o gravador que nós também 

estudamos Pop Rock, estudamos a indústria discográfica, as indústrias da música, o 

teatro da revista, etc. e portanto, sim a gravação e a documentação é importante mas 

de facto essa não é a finalidade é o meio para de facto se estudar a música num 

âmbito mais vasto. Também queria dizer que um dos esforços que eu tenho feito que 

ainda não resultou, infelizmente num resultado concreto é a institucionalização de um 

arquivo sonoro em Portugal. 

Aliás há agora um projecto recente para que isso possa ser realizado. 

Exactamente. E no fundo quando ao longo dos anos tenho sempre contactado 

Ministros, Secretários de Estado no sentido de sensibilizá-los para a importância de 

haver um arquivo sonoro e este último Secretário de Estado, o professor Mário Vieira 

de Carvalho interessou-se por este assunto, nomeou uma comissão comigo à frente, 

fizemos uma primeira proposta, depois uma segunda proposta no sentido de 

integração do arquivo do som, arquivo nacional do som no Museu da Música e depois 

com a saída dele e da Ministra, falei até anteontem com o presidente do Instituto dos 

Museus para que ver se levamos para adiante este trabalho. É um projecto que não 

custa muito dinheiro porque no fundo os suportes existem em várias instituições é 

uma questão de e digitalizá-los. Nós no INET temos know how, através do protocolo, 

temos o equipamento, porque ganhámos um projecto de reequipamento temos agora 

dois excelentes laboratórios, e portanto é uma questão de facto de passar à pratica 

investindo qualquer coisa, como cem, cento e cinquenta mil euros quer dizer, e 

contratando quatro pessoas para fazer o trabalho não é.  

Porque os fonogramas nacionais, segundo li, estão em mau estado, não estão 

trabalhados, não estão... 

Sim. Nós fizemos, por exemplo, e está no site, um levantamento de espólios sobretudo 

ligados ao fado mas no fundo o fado nunca é exclusivo, é música urbana, nos primeiros 

50 anos do século XX em colaboração com o Museu do Fado no âmbito de candidatura 

do fado património da UNESCO e este levantamento mostrou que no Museu do Teatro 

há mil discos de 68 rotações, na Rádio há talvez dois mil. Há de facto um grande 

património só que esta disperso nunca foi tratado e nunca foi inventariado sequer. 

Portanto, não se sabe o que é que se tem e aonde. No âmbito da Enciclopédia fizemos 

por exemplo uma entrada de arquivos, bibliotecas e museus e fizemos o levantamento 

das colecções de música, quer impressa quer gravada em 78 arquivos em todo o país e 

de facto é espantoso o que é que há, não é. Por exemplo, no Museu Tecnologia de 

Coimbra tem rolos de cera e não se sabe que tipo de rolos de cera tem, porque não 

temos nenhum aparelho para os ler. Mas é uma questão de fazer o protocolo com um 

arquivo de Viena mandá-los para lá eles fazem o negativo, eles tem uma técnica 

especial são muito experientes nisso e portanto, temos os contactos, temos os know 

how, temos os laboratórios e temos a vontade e o país precisa... 
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E então o que falha, não há vontade político ou... 

Falha de uma decisão de institucionalização, simplesmente e falha o reconhecimento 

ao mais alto nível da música enquanto património que apesar de participação activa de 

Portugal na decisão relativa ao património imaterial da UNESCO, mas passando isso a 

prática no país. Ou seja, a música é também património imaterial e tem que ser 

preservada faz parte da História de Portugal e quando nos estamos a falar dos discos 

78 rotações ainda existem agora mas se precisar de um EP de 1953, de um cantor ou 

de uma cantora que não teve a sorte de ser reeditado em CDs, e há muitos, não é, nós 

não podemos fazer a história da música popular portuguesa sem de facto ter um 

arquivo sonoro.  

O Estado tem tratado mal este componente do património? 

Completamente. Completamente descorado. 

E é só o Estado ou também, digamos, não há uma pressão social para que esse tipo 

de trabalho, este tipo de património adquira outra visibilidade. 

Eu acho que há. Quer dizer, de facto podia haver mais, não é. Como eu disse há pouco 

há quem faça campanhas com os jornalistas etc. e etc. Se calhar essa é a via mas o 

meu tempo é limitado e eu tenho de investir também no ensino e na investigação para 

manter o nível de competência que desejo e portanto..... 

Eu estava a perguntar isso porque numa das componentes do trabalho do INET 

desenvolve tem uma colecção, iniciou uma edição de monografias intitulada Músicas 

e na introdução do primeiro livro, penso que foi o primeiro sobre o Teatro da 

Trindade, está escrito que, eu cito,  “esta colecção existe na expectativa de oferecer 

à música o lugar de destaque que lhe é devido no quadro de reflexão sobre a cultura 

e a sociedade”... 

É verdade. 

E por aquilo que a professora me está a dizer parece que esse lado da reflexão da 

música na cultura, como cultura e na sociedade ainda está incipiente apesar de todo 

o desenvolvimento sob o ponto de vista dos mass media, dos festivais de música e da 

música estar presente no quotidiano e na vida das pessoas. 

Estou completamente de acordo quer dizer, revejo-me, obviamente, porque eu fui a 

autora.  

Por isso é que eu estava a perguntar. 

Isso é completamente verdade e acho que tem ser feito um esforço especial neste 

sentido. No sentido de também podermos abrir o nosso trabalho e transmitir, 

digamos, os resultados do nosso trabalho para a sociedade em geral. Espero que a 
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Enciclopédia desempenhe um papel importante neste sentido e estou convencida que 

o vai desempenhar...   

E não existe nenhuma publicação dessas desde Tomás Borba, já não sei há quantos 

anos... 

Exacto, 50 anos. E mesmo Tomás Borba não era exactamente português. A 

componente portuguesa talvez tivesse 30, 40%. No fundo a obra inteiramente 

dedicada à música e músicos portugueses é do princípio do século XX não é.  

Mas porquê? Porque não há vontade política, não há mercado que compre esse tipo 

de obras... 

Não, acho que há mercado. Este livro, lançado em Dezembro e com uma tiragem de 

750 exemplares até agora vendeu muito bem. Fique bastante surpreendida. Vendeu 

muitíssimo bem não é. Eu acho que há mercado para, digamos, textos sobre a música. 

E eu acho que há necessidade de haver um arquivo sonoro não só pela questão da 

preservação e do estudo, como também pela questão do reconhecimento patrimonial 

das próprias pessoas. Estou por exemplo a pensar nos grupos e nos indivíduos que 

queiram ouvir como é que se cantava nos anos 30 no Alentejo. Não tê acesso a não ser 

em colecções particulares, de amigos, etc. Uma pessoa que queira ouvir enfim um 

conjunto de cantigas de romaria cantadas nos anos 30 ou 40, não tem acesso. 

Mas de qualquer maneira há áreas de intervenção e de estudo que estão, digamos, 

mais propensas a apoios. Lembro-me por exemplo o trabalho que a professora 

desenvolveu em relação ao Cante Alentejano em que houve um conjunto de 

autarquias no sul que apoiaram de várias maneiras...  

Sim!Sim. 

Quais são as razões desse apoio? É por causa dessa identidade regional ou porque 

também a música vai criar algum prestígio nessas comunidades locais... 

Eu acho que o Alentejo é um caso especial. Por exemplo na nossa experiência recente 

com o colóquio de Portel, fizemos lá um colóquio do Cante Polifónico na Europa e com 

várias comunicações sobre o Alentejo, há uma consciência forte no Alentejo e 

sobretudo em Portel e tendo em conta, tenho que mencionar o papel de Paulo Lima 

que é antropólogo e que trabalha lá, da importância do cante como património 

regional e até algumas ideias sobre o modo como se pode rentabilizar 

economicamente. De qualquer modo o Alentejo é especial neste sentido mas também 

por onde se anda no país e que de facto o livro Vozes do Povo no âmbito dos projectos 

do instituto fizemos um inquérito a três mil grupos folclóricos, folclóricos não, grupos 

de música tradicional e de facto é um número incrível muito grande. Move 150 mil 

pessoas, num país com menos de dez milhões é realmente notável. Eu própria e os 
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meus colaboradores e colegas que trabalharam no projecto sempre notamos e no 

inquérito também, as nossas entrevistas incluíram essa pergunta, o que é que leva as 

pessoas a fazerem isso. No fundo as populações desses grupos mudou bastante, 

porque eram pessoas mais ligadas ao campo hoje em dia são estudantes universitários, 

são funcionários. É uma outra camada. Uma das razões é evidentemente o convívio, 

portanto, convívio social em torno enfim de uma actividade lúdica, não é!. Outra das 

razões é a oportunidade de viajar não é? Muitos destes grupos viajam para o 

estrangeiro para comunidades portuguesas etc. e etc. e uma outra, enfim, descoberta 

que foi também muito interessante é que muitos desses grupos tem núcleos de 

famílias que os controlam. É de um certo modo a extensão de um núcleo familiar e 

constrói-se uma arena de poder e de controlo através dessa actividade.  

Ou seja a música é muito mais do que a música em si, digamos assim. 

Completamente  

Aí há esse apoio também digamos das autarquias em conhecer, em ajudar que esse 

tipo de património seja conhecido e divulgado.... 

Até um certo ponto. No fundo o Inatel devia incentivar isso mais. Um dos problemas 

que muitas vezes as autarquias nos põe é “bom qual é o critério que nos vamos 

estabelecer para apoiar”. “Damos igual para todos damos mais para os mais antigos, 

damos mais para os mais novos, porque ainda não tem traje nem instrumentos 

precisam de comprar coisas”. E a maioria vão para o apoio igual, porque é mais fácil. 

Consciência por exemplo que é preciso recuperar os arquivos dos grupos folclóricos e 

das bandas filarmónicas que tem arquivos, alguns centenários e muito importantes, 

pode haver consciência mas não há o caso seguinte, que é, “bom vamos formar por 

exemplo arquivos regionais e vamos encorajar e bater a porta da universidade para 

nos ajudar a, digamos a organizar esses artigos”. Não há muita consciência mas há um 

trabalho enorme por fazer. Eu não estou a culpar, eu digo sempre aos jovens que 

trabalham comigo, nós temos é que criar esses laços e essas pontes contactando com 

as várias entidades  

Eu estou a perguntar isto porque, agora com o trabalho a propósito do fado, há 

zonas de maior visibilidade social onde eventualmente digamos a componente do 

apoio à investigação, à edição, à difusão do conhecimento poderá a ser maior. 

Exactamente  

E o fado parece-me ser uma actividade de grande visibilidade, enfim também por 

outras razões, mas essa, dado o incremento do fado em termos nacionais e 

internacionais. 

É concerteza uma oportunidade  
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Quer dizer que então que o trabalho que tem sido feito no âmbito da investigação, 

da produção e difusão do conhecimento tem sido uma tarefa difícil? 

Sim, não é uma tarefa fácil. Tem sido uma tarefa dificílima e tomo apenas a 

Enciclopédia como exemplo. A Enciclopédia começou a ser feita em 97 e desde logo a 

dificuldade maior foi encontrar especialistas para escreverem porque no fundo apesar 

do facto que termos 130 redactores, os verdadeiros especialistas com experiência 

longa neste processo e cujos artigos ou entradas requerem apenas uma revisão, enfim, 

normal inserindo os textos nas normas e nos conteúdos que a Enciclopédia visa 

apresentar, há falta de fontes. A dificuldade no aceso às fontes. As fontes de facto 

existem, a fontes gravadas e a fontes escritas. Há falta de investigação e portanto a 

razão porque a Enciclopédia, além da sua grande envergadura, levou este tempo é 

porque a Enciclopédia não é uma síntese do trabalho já feito é uma obra que produziu 

imenso conhecimento novo, imenso. Diria que 85 a 90 % do conteúdo da Enciclopédia 

é novo. Neste sentido, também enfim os níveis de rigor que tentamos imprimir a obra 

requereram da parte da equipa um grande input. Quer em termos da investigação 

quer em termos da revisão, redacção, critérios de uniformização bibliográfica, 

discográfica etc. Foi um trabalho arduíssimo.  

Outra dimensão da conversa que temos estado a ter, e que a professora já referiu, 

tem a ver um pouco com a questão dos media e a influência que isso tem nos modos 

como as pessoas lidam com a música, por um lado, e por outro, nos modos como a 

própria música se vai transformando... 

Sim  

A pergunta que eu lhe quero fazer em relação a isto é a seguinte: ao longo deste seu 

percurso de trabalho que tipo de influências mais fortes é que os mass media têm 

introduzido na mudança musical e têm introduzido na vida das pessoas e na sua 

ligação com a música. 

Eu acho que muito grande e justamente é tão grande que resolvemos propor um 

projecto em torno da indústria discográfica e dos mass media. Ganhámos o projecto e 

vamos iniciar o projecto no próximo mês tanto do ponto de vista diacrónico como do 

ponto de vista sincrónico. Evidentemente que o jornalismo musical tem um impacto 

importante e há já um pós doutorando que é o Pedro Nunes que está a fazer um 

projecto sobre o jornalismo musical e o impacto do jornalismo musical. Eu penso que 

também a televisão e a rádio tem tido nos vários períodos de vários modos não é. Por 

exemplo no Estado Novo evidentemente que a rádio implantou um sistema de 

produção musical configurou uma estética vocal o modo de dicção etc. e etc. que 

marcou uma geração de cantores e que foi imolada ou transposta para o Festival RTP 

da Canção, não é, que foi um evento muito importante nos anos 60, 70 e 80. Em 90 já 
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perdeu a sua importância e portanto, os mass media têm tido um papel fundamental e 

são objectos de estudos quer a nível de tese quer a nível de projectos  

 

 

 

Quer nessa componente quer na formação dos gostos e dos consumos, não é? 

Claro, e também na introdução de conceitos que no fundo condicionam depois a 

própria produção de consumos musicais. O modo como os músicos se revêem, o modo 

como os públicos revêem a música também  

E há muita desregularão ou não? Digamos o mercado predomina sobre outro tipo de 

lógica porque há sectores musicais onde é mais difícil a sua visibilidade e a sua 

difusão, ou não? 

Claro, claro que sim. No entanto, digamos por exemplo as editoras independentes e 

durante um período importante nos anos 80 conseguiram editar, em pequenas 

edições, música que não era vendável a uma escala maior, não é. Portanto, é bastante 

complexo e muito interessante e de facto pouco estudado. De novo no âmbito da 

Enciclopédia houve um passo enorme na medida em que temos uma entrada sobre 

rádio bem feita, não temos uma entrada sobre televisão porque não tivemos ninguém 

para fazer a investigação, temos uma entrada música e cinema e temos uma entrada 

sobre indústria discográfica. É um primeiro esboço, uma primeira tentativa e temos 

entradas sobre as principais empresas discográficas em Portugal, Valentim de 

Carvalho, Sassetti, Movie Play, Arnaldo Trindade e isso partimos do zero não havia 

nada, não é. Nem as próprias empresas tinham a sua história. Portanto vai ser um 

passo muito importante quando for publicada.  

Desta conversa que tivemos até agora, a professora tem-me falado de vários campos 

de intervenção sob o ponto de vista da investigação etnomusicológica que abrangem 

não só os sectores mais convencionais de uma primeira fase etnomusicologia das 

músicas rurais mas também outras avançando para questões das músicas urbanas e 

também ligada à teoria e à performance. Isto não é um projecto muito lato, sob o 

ponto de vista da disciplina etnomusicologia? 

É. No fundo a disciplina de etnomusicologia é muito heterogenia... 

E não se confunde com musicologia? 

É uma excelente pergunta! No fundo essa questão é muito pertinente, não é, porque 

eu acho que a etnomusicologia define-se por duas coisas: pelas questões que coloca, e 

há uma certa musicologia histórica mais, digamos assim, mais aberta e mais crítica que 
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concerteza se cruza com etnomusicologia e também depende do contributo da 

etnomusicologia e também se caracteriza, e isso é muito importante, pelo trabalho 

etnográfico. Bem pode-me dizer “bom mas etnomusicologia se examina o passado 

como é que faz etnografia no passado”. Faz etnografia no passado no sentido de 

procurar o mesmo nível de informação detalhada, vista por dentro que o etnógrafo faz 

quando vai estudar qualquer campo social. Neste sentido as questões que a 

etnomusicologia coloca desde a grande questão, enfim, do modo como a música 

apresenta processos especiais e vice-versa, o modo como, digamos, os processos 

sociais tem o seu reflexo na música, as questões mais concretas da identidade, vários 

tipos de identidades, da construção da nação através da música, do género, etnicidade 

etc. etc. que tem sido algumas das questões maioritárias na etnomusicologia. Os 

problemas, as questões que no fundo tem tudo em comum as Ciências Sociais de hoje. 

Por isso é que eu por exemplo me revejo em mais nas áreas das Ciências Sociais do 

que na área dos Estudos Artísticos e, por outro lado, a metodologia etnográfica, 

digamos utilizando a metodologia que caracteriza a antropologia. 

Há, no entanto, uma área que no âmbito dos estudos da etnomusicologia, pelo 

menos em Portugal que ainda não esta muito trabalhada que é a área da educação. 

Porquê? 

Sim. Bom, há algumas pessoas a trabalhar nessa área como a Maria de São José Corte 

Real, não é, e agora João Soeiro Carvalho, também organizou esse congresso etc. a 

Susana Sardo que também tem algumas incursões por aí. Mas eu acho isto uma área 

que devemos apoiar e que deve crescer e no fundo onde etnomusicologia pode ter um 

impacto directo. Eu aceitei todos os convites que me foram feitos, como referiu há 

pouco, para integrar comissões, mas também deve verificar muitos dos relatórios 

apresentados não tiveram qualquer impacto. Mas tem razão é uma área que é preciso 

intervir. E essa sua observação é também para etnomusicologia em geral, porque nos 

anos 80 por exemplo falava-se bastante da importância da educação e da 

etnomusicologia serem em áreas parceiras e haver cruzamentos. Não se avançou 

muito nesse domínio. Não se avançou, mesmo a nível geral  

Aliás a professora em 85, numa intervenção que foi publicada na revista da APEM, 

fala dessa relação entre etnomusicologia e educação musical em Portugal... 

Sim é verdade  

E conclui que um dos elementos importantes era uma perspectiva etnomusicológica 

sobre a música. E o que é curioso é que sobre isso muitos dos manuais que tem 

estado, por exemplo, no 2.º ciclo da aprendizagem da música há sempre música de 

outras culturas, mas este lado, este outro olhar da música como cultura e o seu papel 

social e etc. tem estado um pouco afastado. Quais são as razões que no seu entender 

estão por detrás deste tipo de atitude? 
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Acho que também uma das razões é porque as Escolas Superiores de Educação não 

têm uma disciplina de etnomusicologia. A única era Setúbal e penso que também 

acabou ou terá acabado. E eu acho que todas as pessoas que tiveram uma formação 

superior na música ou na área de educação ou em outra área, mesmo nas escolas 

superiores de música devem ter pelo menos dois semestres. Porque serve para muitas 

coisas; serve para justamente uma compreensão do fenómeno musical enquanto 

fenómeno social, serve para abrir os horizontes e ter conhecimentos que permitem de 

facto relativizar as práticas musicais, enfim, da nossa experiência, do nosso quotidiano, 

não é. E infelizmente isso não tem sido feito, eu começaria por aí, começaria pela 

formação que é fundamental. 

Porque isso cruza também não só a educação mas também o papel do compositor do 

intérprete... 

Exactamente  

Esses vários componentes, não é.... 

Claro, completamente  

E, a professora dentro deste campo participou, como já falamos, em alguns grupos 

de trabalho relacionados com a educação e ensino da música. Quer os grupos ligados 

ao Ministério da Educação quer outros, como por exemplo, ter participado no 

trabalho de implementação do curso de Aveiro... 

Sim exactamente  

Que tipo de discussões é que estavam presentes na altura em que participou nesses 

grupos? 

Bom, são diferentes não é. No caso de Aveiro, por exemplo, ainda bem que o reitor 

nessa altura teve, enfim, a sabedoria de nos fazer envolver no processo não só porque 

havia poucas pessoas com know how, como também articular um bocado as 

instituições, porque a minha perspectiva é sempre uma perspectiva aberta uma 

perspectiva de colaboração uma perspectiva de complementaridade. Neste sentido 

estou muito satisfeita com a colaboração que continuamos a ter com Aveiro e 

nomeadamente com a Susana e com o Jorge porque nos complementamos, e acho 

que há espaço para muito mais, com este espírito. Foi por um lado neste sentido e 

noutro sentido assegurar que os cursos terão digamos um leque de cadeiras que 

segurem uma formação sólida não é. No caso de Aveiro a etnomusicologia esteve 

presente, sempre esteve. No caso dos grupos no Ministério também eu bati-me muito 

por isso, e acho que teve resultado no papel mas não teve resultado na prática  

Porque havia ideias muito diferentes na altura dessas discussões? 
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Sim. Havia ideias muito diferentes. 

E essas ideias eram impeditivas de algum modo de se avançar ou... 

Eu não sei porquê que, não tenho a certeza porquê...Os relatórios no fundo reflectiam 

essa diversidade de ideias no entanto, nunca houve implementação. Evidentemente 

que havia filosofias diferentes, por exemplo, alguns colegas não viam a necessidade de 

os alunos ouvirem músicas de outras culturas ou por exemplo verem seja o que for 

sobre a música. Uma perspectiva mais ligada a uma prática limitada. 

Mas neste momento a sociedade portuguesa no seu todo atravessa fases de 

convivência multicultural, outras vezes de algum confronto até de diferentes tipos de 

culturas, e isso não poderia ter também um papel interessante. 

Sim! Aliás, tenho tido ao longo dos anos vários mestrandos que justamente 

procuraram etnomusicologia porque acharam que eles, e são professores, que as 

ferramentas de etnomusicologia vão lhes dar possibilidade de trabalhar melhor com 

uma população escolar diversificada. 

Mas é algo que não está muito enraizado sob o ponto de vista das políticas 

educativas neste campo. 

Não está. Há todo um trabalho aí por fazer. 

Tendo em conta a sua experiência, de que modo é que avalia o trabalho que tem 

sido desenvolvido? Começando por exemplo pela parte do Estado em relação à 

música sob ponto de vista da investigação, da produção, difusão e dos apoios. Só a 

universidade ou só o ensino superior, ou só os professores isoladamente não 

conseguem avançar muito.  

O Ministério da Cultura acho que tem tido pouca compreensão, embora dando apoios 

pontuais a projectos. Por exemplo, apoiaram parcialmente a Enciclopédia, mas o 

Ministério da Cultura acho que podia fazer muitíssimo mais pela investigação em torno 

da música e pela a preservação do património. Por exemplo, a primeira vez que se 

falou em termos de decretos leis de um arquivo sonoro julgo que foi ou em 78 ou no 

82 não me lembro, tenho isso algures apontado, e houve várias reiterações dessa 

necessidade mas nunca se implementou. Isso para mim é incompreensível e é 

indicativo de uma certa atitude perante o património musical como tal e perante a 

investigação em torno da música que se calhar é vista como algo que não é muito 

necessário. Necessário é a prática. Mesmo uma instituição como o São Carlos que tem 

também um grande espólio etc. é preciso fazer algum investimento para que estas 

coisas não se percam e para publicar. Para a colecção “Músicas” tentamos obter um 

apoio do Ministério da Cultura e não tivemos nada, absolutamente nada  

Algumas razões justificativas para isso ou... 
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Não há verba.  

Sempre a mesma razão? 

Sempre a mesma razão. Mas acho que é decerto modo indicativo de uma atitude.  

E vê esse papel do Estado um pouco no sentido também de impulsionador, digamos, 

porque é impossível viver-se como investigador neste caso da música, das várias 

componentes 

Pois.  

E as autarquias de algum modo não contratam especificamente pessoas para este 

trabalho. 

Pois não. Pois não. Embora haja excepções. Portel é um exemplo. Vamos publicar um 

livro a partir dos trabalhos apresentados no colóquio e Matosinhos também é outra 

excepção. Temos um protocolo com Matosinhos e a Rosário Pestana vai publicar um 

livro e também as gravações inéditas do Armando Leça. Portanto há excepções não é, 

mas eu acho que o Ministério da Cultura devia ser uma entidade que fomentasse 

muito mais a investigação em torno da música e da música portuguesa em particular e 

também pela preservação, aliás não só do património gravado como também do 

património manuscrito. Sei que na Biblioteca Nacional também há grandes 

dificuldades em toda a Biblioteca e no Departamento de Música também, não é.  

Portanto isso acaba por ter consequências sob o ponto de vista dos estudantes ou de 

outras pessoas que queiram dedicar profissionalmente à área da música. 

Completamente  

Começamos com os desafios que se colocavam no anos 80 na implementação de 

etnomusicologia no ensino superior e gostaria de terminar também exactamente 

com a mesma pergunta só que em vez de ser em relação à altura é em relação ao 

presente. Quais são os grandes desafios que se colocam neste momento a 

etnomusicologia em Portugal? 

É uma excelente pergunta. Eu acho que os desafios são, para já, disseminar o trabalho 

mais fora das portas da academia e em segundo lugar ou também em primeiro lugar 

reforçar, digamos, a nossa presença internacional que já é bastante importante, hoje.  

Por exemplo houve um congresso da Sociedade Espanhola de Etnomusicologia e do 

INET foram apresentadas oito ou nove comunicações, uma coisa realmente inédita e 

vai ser cada vez mais, mas reforçar essa componente. Pôr Portugal no mapa. Eu acho 

que o que Philip Bowman, um etnomusicólogo conceituado, escreveu sobre a 

impressão dele aqui na universidade foi uma surpresa agradável e é também indicativo 

que de facto o trabalho que estamos a fazer aqui... 
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Sob o ponto de vista académico... 

É bom...  

Começa a ter reconhecimento internacional 

Exactamente. E é preciso reforçar essa componente. Penso que nós devíamos 

aprofundar expandir o nosso trabalho em várias áreas, uma delas é o estudo de música 

popular, não no sentido popular rural mas popular urbana, tipo o pop rock, jazz, a 

música popular portuguesa as indústrias de música todas elas.... 

Deixe-me só dizer que é um aspiração no encontro em 72 na Gulbenkian sobre a 

música na altura designada música ligeira e uma das conclusões, participou por 

exemplo Carlos Paredes e outros etc. e uma das conclusões era essa necessidade 

desse estudo ter havido esse tipo de estudos por exemplo e de centros de 

experimentação que era outra coisa que eu já lhe ia perguntar. Era só para reforçar 

um pouco essa pertinência 

Exactamente, isso é muito importante. No fundo a Enciclopédia põe a primeira pedra 

porque é um ‘trabalho de sapa’ que estabelece também uma cronologia e realça a 

importância de tendências estilísticas, de figuras, de instituições etc. etc. mas 

evidentemente tem as suas limitações e portanto é preciso de facto aprofundar esse 

trabalho expandi-lo e reforçar o trabalho sobre os sistemas de produção musical. 

Depois também acho que um desafio importante é a questão da educação com o 

campo da educação é muito importante. Para mim são estas quatro vertentes. 

E a música prática não entra aí? Isto é, tem-se estudado muito esses últimos vinte e 

tal anos mas ainda não existem em nenhuma escola do país nenhuma música prática 

relacionada com outras culturas musicais... 

É verdade. 

O Jazz começou há pouco tempo no Porto, agora Lisboa também vai ter no âmbito 

dos estudos superiores, mas as músicas do mundo, digamos, o estudo da fado, da 

guitarra de Coimbra, da guitarra portuguesa... 

Tem toda a pertinência. Eu estive como vice-directora... 

Deixe-me só dizer isto porque também ouve uma pós–graduação em estudos de 

música popular aqui na faculdade, mas esta componente não existe em lado 

nenhum. 

Eu vou-lhe responder a isso. Eu fui convidada para ser vice-directora porque o desafio 

que me foi posto foi institucionalizar uma Escola de Artes na Universidade Nova de 

Lisboa. Fiz o projecto com um excelente grupo de trabalho onde para a música havia 

um curso de música e tecnologia, licenciatura e mestrado e o curso em jazz e um curso 
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em músicas do mundo com várias especialidades que incluiria também música 

portuguesa. Porque não aprender gaita-de-foles, não aprender as violas tradicionais...  

Viola campaniças etc. 

Exactamente. O projecto foi aprovado na unanimidade...  

No âmbito da universidade 

Sim, pelo Senado. Fizemos contactos muito próximos com algumas instituições 

americanas que tinham e tem cursos neste sentido por exemplo a Cal Arts, Califórnia 

Institute of the Arts. O grupo de trabalho que fez a proposta foi lá a várias 

universidades apoiados pela FLAD etc. etc., o projecto foi aprovado por unanimidade 

pelo Senado, com grandes elogios. É um projecto que tem qualidade de facto. A 

implementação do projecto dependia, bom, havia duas hipóteses: uma hipótese seria, 

criar uma unidade orgânica ou seja um escola como é a faculdade etc. e para isso 

teríamos que ter a aprovação do ministro e também verbas não é, verbas para o 

arranque e infelizmente o ministro não apoiou esse projecto.  

Estamos a falar do actual governo. 

Sim, e outra alternativa seria de facto levar em diante o projecto na mesma dentro de 

uma das faculdades não é. Entretanto o reitor acabou com o seu mandato foi eleito 

outro...  

E as prioridades foram outras... 

Outro reitor, que é o actual director, a prioridade dele é biologia, biotecnologia, 

medicina etc. etc. Portanto, infelizmente este projecto ficou na gaveta como muita 

pena minha e dos meus colegas de grupo mas eu reconheço que essa é uma 

componente muito importante e que terá um grande mercado e que atrairá não só os 

estudantes portugueses como os espanhóis como outros europeus. Não sei se tem 

conhecimento que houve um projecto para ser implementado em Serpa,  

Sim o World Music Centre. Também estive envolvido nesse projecto. 

Exactamente e de facto...  

Agora está implementado no Conservatório de Roterdão. 

Pois, exactamente. Eu por acaso visitei-o e é notável, é uma escola notável. Portanto é 

uma grande pena. 

Mas continua optimista? 

Continuo absolutamente optimista. É uma doença que tenho. 
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Com as transformações sob esses pontos de vista que estivemos a falar 

Eu acho que para de facto avaliarmos qualquer situação é preciso ter perspectiva 

histórica. E a minha perspectiva histórica em Portugal é de 25 anos. É um país 

totalmente diferente estamos noutro patamar há de facto profissionais que escrevem, 

que sabem, que fazem investigação, que estão a publicar. Evidentemente que as coisas 

deviam ser mais avançadas e melhores. Devíamos ter uma escola de artes, devíamos 

ter um arquivo sonoro, devíamos ter ensino de etnomusicologia a nível das Escolas 

Superiores de Educação e de Música, devíamos ter etnomusicologia em mais 

universidades mas há passos concretos e sólidos que não vão recuar para trás. Isso não 

se desfaz. É já muito sólido. A conjuntura neste momento é difícil mas também não é 

só difícil em Portugal, é difícil em muitos países da Europa e portanto não é motivo 

para desânimo é motivo para continuar a tentar fazer mais!  

Muito obrigado 

 


