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Jorge Loura (guitarra eléctrica)
Darko, Black Company, Ricardo Azevedo.

Bruno “Rocas” Tavares (canto)
SouQ, Fadomorse, Quadratura Jazz Band.

Ricardo Melo (baixo eléctrico) 
Anger, Black Company, Johnny Blues.

Rui Pedro Silva (trompete)
Pedro Abrunhosa, We Trust, Os Azeitonas. 

CURSO LIVRE

NOVIDADE

A EAB vai expandir a oferta educativa - reunimos 
os melhores músicos e criámos o Curso Livre de 
Rock e Jazz, a iniciar em Janeiro de 2013. Vão ser 
leccionadas as disciplinas de instrumento, formação 
auditiva / harmonia e combo. As inscrições estão 
abertas até dia 14 de Dezembro. 

Mais informações:
info@escolartes.com ou 234752648. 

Paulo Gravato (saxofone)
Os Azeitonas, Expensive Soul, Pedro Abrunhosa.

Pedro Almeida (teclados)
Bach2Cage, Bim Bom Duo, Cheers aquela banda.

Gonçalo Garcia (bateria)
Cheers aquela banda, Crassh, Slotion.
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O que é a EAB?
A Escola de Artes da Bairrada é uma institui-
ção de ensino artístico especializado oficial 
homologado pela Direção Regional de 
Educação do Centro em Julho de 2003. A 
sua criação resulta do mútuo esforço entre a 
União Filarmónica do Troviscal e a Câmara 
Municipal de Oliveira do Bairro, que conjunta-
mente com o Ministério da Educação, foram 
titulares e colaboradores na manutenção e 
dinamização da EAB. Hoje é uma associação 
independente.
 A EAB tem cerca de 250 alunos diretos (com 
aulas na própria escola) e 250 indiretos (com 
aulas em outras instituições), realiza atual-
mente cerca de 60 audições por ano letivo e 
vários concertos por professores ou artistas 

Gala do desporto

A 2ª Gala do Desporto do Jornal da Bairrada 
teve a participação dos alunos e professores 
da EAB. A abertura da gala esteve a cargo da 
Orquestra de Saxofones da Bairrada, dirigi-
dos pela Prof. Rita Pereira, com dois temas 
do seu repertório: Peter Gun e Haka. A movi-
mentação cénica dos outros alunos que 
participaram na gala deixou a plateia curiosa 
e naturalmente surpreendida pela originali-
dade do espectáculo. O fecho da Gala 
também esteve a cargo da EAB, com um 
pequeno excerto do “Canta-me como foi”, 
estreado em Julho passado na Fiacoba. As 4 
músicas que compuseram este medley entu-
siasmaram o público presente e mantiveram 
viva a memória do sucesso do espectáculo 
original.

convidados. Promove também intercâmbios 
com outras escolas e incentiva a participação 
em concursos e atuações externas, com 
atividades públicas duas a três vezes por 
semana, em média.
O ensino que ministra cria condições para 
uma maior qualidade dos agrupamentos 
regionais, fornecendo formação aos elemen-
tos que os integram e proporciona condições 
para um prosseguimento profissional artístico 
a muitos dos jovens que procuram um futuro 
nesta área. Dando provas da qualidade do 
ensino ministrado e da excelência do seu 
corpo docente, vários alunos da EAB têm-se 
apresentado em concursos nacionais e inter-
nacionais, obtendo prémios e/ou elevadas 

classificações.
Através da EAB, e dos seus serviços presta-
dos em instituições do concelho, anualmente 
dezenas crianças tem o primeiro contacto 
com a música ou com a dança. Descobrem 
vocações, ou criam as bases para uma 
existência mais completa. O ensino artístico 
associa uma disciplina de trabalho rígida às 
capacidades criativas, desenvolve simulta-
neamente a autoestima e a consciência da 
importância do esforço coletivo, contribuindo 
para uma formação de personalidade que 
certamente contribuirá para formar cidadãos 
que construirão um futuro melhor.

Luís Cardoso

Concerto de Laureados 

Depois de todo o trabalho árduo no final do 
ano lectivo passado, o passado dia 10 de 
Novembro foi o momento em que todos os 
alunos premiados no 7º Concurso Interno da 
EAB Prof. José de Oliveira viram publica-
mente reconhecido o seu mérito e o seu 
esforço. Num concerto com lotação esgo-
tada, subiram ao palco do auditório da EAB 
os vencedores de cada categoria, nas áreas 
de dança e música. Os alunos premiados 
receberam, depois, as palmas e os diplomas 
que lhes reconhecem o mérito de se terem 
destacado entre todos os participantes. 
Estiveram presentes diversas individuali-
dades do Concelho, bem como a Directora 
Regional de Educação do Centro, Dra. 
Cristina Oliveira. Lamentamos que por 
motivos de saúde, não tenha sido possível a 
presença do Comendador Almeida Roque, a 
cuja generosidade e sentido de cidadania se 
deve a possibilidade de realizar, todos os 
anos, este concurso. 

Audições de classe 

No decorrer deste ano letivo, a Escola de Artes 
da Bairrada organiza semanalmente concertos 
das diferentes classes ministradas na nossa 
escola.
A apresentação musical ao público, por parte 
dos nossos alunos, tem como objectivo 
estimular e desenvolver a relação entre o intér-
prete e o palco sem que a sua capacidade 
artística/criativa seja afetada. Vários alunos 
desenvolvem uma fobia ao público, mas a 
experiência de palco ajuda a criar mecanismos 
que permitem lidar de forma consciente com 
as diferentes reações físicas e emocionais. 
Uma boa analogia à performance é a aprendi-
zagem da condução de um carro, em que a 
prática diária de conduzir torna-nos mais confi-
antes, apesar de cautelosos. A prática de 
concertos permite a libertação para uma inter-
pretação mais criativa e confiante, apesar de 
cautelosa.
Neste sentido, realizam-se mais de 20 
audições de classe durante este primeiro 
período lectivo. O público destas audições é 
essencialmente composto por familiares e 
colegas dos alunos, mas relembramos que 
são momentos de apresentação pública, são 
abertos à comunidade e o nível artístico 
justifica a presença de mais público.

Inês LamelaTiago Matias Sérgio Neves
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brevemente

magnificat

Digressão Coro e 
Orquestra de Câmara 
da Bairrada

O Coro e Orquestra de Câmara da Bairrada 
(COCB) vão apresentar o Magnificat em Talha 
Dourada de Eurico Carrapatoso. Escrita em 
1998, segundo o compositor “o Magnificat é 
uma obra tonal em Sol Maior, que é a tonali-
dade que sinto nas talhas douradas e nos 
espaços reverberantes de Deus. É uma 
homenagem ao Barroco, o estilo onde triunfa 
o movimento, as espirais inebriantes, o puro 
concerto dos sentidos. Como é natural, o 
espírito de Bach ecoa, pairando sobre a obra 
tal como, no princípio, o espírito pairava sobre 
as águas.
Foi acrescentado ao texto canónico em latim, 
um conjunto de trechos em português que 
lhe são estranhos, uma prática de tropização 
e de contrafacta que já era tão comum em 
tempos medievais. Estes trechos ou tropos 
profanos, acrescentados ao texto sacro, têm 
uma temática afim, provindos do culto mari-
ano popular sob a forma de cantos de roma-
ria e de cantos populares natalícios.
Devido a este cruzamento de referências e a 
esta miscigenação de gestos, a obra está 
cheia de folia estilística, quais tapeçarias de 
Arraiolos de múltiplas cores e padrões. 
Para dar um pouco de unidade a tudo isto, o 

Audições finais da escola
A última semana de aulas do 1º período será marcada pelas duas já tradicionais Audições Finais. No dia 10 de Dezembro, pelas 21h, realiza-se 
no auditório da EAB a Audição Final de Solistas, onde estarão presentes os alunos que mais se destacaram neste período nas classes de cada 
um dos instrumentos leccionados na EAB. Dois dias depois, dia 12, também às 21h, o palco da Casa do Povo do Troviscal vai receber as 
Classes de Conjunto e as classes de Dança, num serão que promete aquecer o espírito nestes dias frios de Inverno.  

Magnificat em talha dourada sustenta a sua 
arquitectura em três grandes pilares firmados 
no princípio, no meio e no fim da obra, onde 
se pode escutar a citação da inefável melodia 
popular alentejana de Natal, ”Ó meu menino”, 
que confere à música não apenas um grande 
arco discursivo, assim como uma calma de 
todo o Alentejo deste  mundo. Este aspecto 
trinitário, altamente simbólico e onde se 
cruzam o sacro e o profano, colheu-me desde 
o princípio.
À orquestra de cordas o compositor acres-
centou duas flautas de bisel e um cravo, 
quase num papel de solistas, dialogando com 
a soprano solista e com o coro de forma alter-
nada. A digressão do COCB realiza-se em 
Dezembro com as seguintes datas e locais:

18 de Dezembro (21h): 
Igreja de Covão do Lobo (Vagos)
19 de Dezembro (21h):
Igreja de São Lourenço do Bairro (Anadia)
20 de Dezembro (21h): 
Igreja Matriz de São Pedro de Aradas (Aveiro)
6 de Janeiro (16h): 
Igreja Matriz de Oliveira do Bairro

Tiago Matias

Mariana Portovedo 
(aluna de flauta transversal da EAB)

Obra da vida
Ravel - Daphnis et Chloé, suite nº2.

Pior momento artístico vivido
Não ter atingido um certo objetivo preten-
dido, mesmo dando o melhor de mim.

Melhor momento artístico vivido
Participação em orquestras e concursos, tal 
como a ida à China com a União Filarmónica 
do Troviscal.

O que é que custa mais na arte
O pedantismo, farsa e falta de criatividade.

Uma referência artística
Adriana Ferreira, na minha opinião é uma 
das melhores flautistas (ou até mesmo a 
melhor). Acho-a completa enquanto música, 
para além de ser uma pessoa bastante humilde.

Daqui a 10 anos... 
Um futuro na área da música, talvez.

Luís Granjo 
(professor de trompete da EAB)

Obra da vida
Concerto em Mib Maior para trompete de 
Franz Joseph Haydn.

Pior momento artístico vivido
Um concerto que, com os lábios infectados, 
não consegui produzir som do instrumento.

Melhor momento artístico vivido
Ter ganho a audição para o lugar que ocupo 
hoje na Orquestra Sinfónica do Porto, Casa 
da Música.

O que é que custa mais na arte
Criar estados de espirito partindo da partitura.

Uma referência artística
O meu pai, por ser a pessoa que conheço 
com mais conhecimentos musicais. Ao nível 
do trompete: Maurice André, Winton Marsa-
lis e Hakan Hardenberger. Como pedagogo: 
Pierre Dutot.

Daqui a 10 anos... 
Desejo continuar a fazer aquilo que gosto, 
tocar trompete.

de dentro para fora

soprosSOPROS

Inês Lamela
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O contrabaixo, também chamado rabecão, é 
o maior dos instrumentos de corda friccio-
nada, e o de mais grave sonoridade. É 
actualmente dotado de quatro cordas geral-
mente afinadas em mi1, lá1, ré2 e sol2, em 
quartas, portanto, ao contrário dos outros 
membros da família das cordas, que se 
afinam em quintas. Até ao século XX, porém, 
os contrabaixos eram geralmente dotados 
de apenas três cordas, sem a mais grave. O 
contrabaixo é um membro imprescindível da 
secção de cordas da orquestra sinfónica e 
de outros conjuntos de cordas de menores 
dimensões. 
É um instrumento transpositor, porquanto 
soa a uma oitava inferior da sua notação. 
Colocado na posição vertical, o contrabaixo 
atinge 180 centímetros de altura. É habitual-
mente construído de três variedades de 

José de Oliveira Pinto de Sousa nasceu em 
Aveiro em 1879 e faleceu no Troviscal em 
1944, onde residia desde o seu casamento 
em 1906, e onde foi professor do ensino 
primário oficial. A sua meninice, adolescência 
e primeira juventude, foi vivida entre Oiã, 
onde seu pai, Manuel José de Oliveira era 
também professor, e Fermentelos, onde este 
tinha sido chamado a dirigir a Banda Marcial 
local, ao tempo ainda indivisa. Ali José de 
Oliveira aprendeu bombardino e violino, com 
seu pai, que era violinista, enquanto seu 
irmão Jaime, que viria a casar e ser professor 
na Mamarrosa e a fundar aí uma banda em 
1916, estudava clarinete e violoncelo, instru-
mento que sua mãe tocava. Os dois irmãos 

CORDAS

O
CONTRA
BAIXO

foram alunos do seminário de Coimbra e 
depois da Escola Normal do Porto, estabeleci-
mento que preparava os professores para o 
magistério Primário. 
No Porto os dois irmãos desenvolveram, 
com os melhores professores particulares aí 
residentes, os seus estudos nos respectivos 
instrumentos de corda e integraram uma 
orquestra sinfónica, que se supõe ter sido a 
Orquestra do Orfeão Portuense, com a qual 
continuaram a colaborar mesmo quando já 
professores. 
Aos 19 anos, em 1898, portanto, seu pai 
confiou a José de Oliveira a regência da 
Banda Marcial, que este viria a exercer até 
1908. Nessa altura assumiu a regência da 
Banda de Paredes do Bairro (dois anos) e da 
célebre Tuna de Aguim. Logo que iniciou a 
sua actividade lectiva no Troviscal, José de 
Oliveira começou a trabalhar pacientemente 
o seu ambicioso projecto de criar, com os 
miúdos da escola, uma banda nesta fregue-
sia. A todos os seus alunos, obrigatoria-
mente, e aos de outras classes que o 
preten-dessem, começou a José de Oliveira 
leccionar solfejo, o que tinha lugar após o 
período de leccionação curricular. 
Numa notícia de Agosto de 1910 de O Ideal, 
pode ler-se a presença da Banda de Paredes 
do Bairro, regida pelo prof. José de Oliveira, 

nos festejos a S. Bartolomeu, no Troviscal, e 
do iminente surgimento da Banda Escolar, 
que este senhor vinha há algum tempo já 
preparando. É o que acontece no começo 
de 1911. 
Esta banda, que atingiu um nível artístico 
considerável, mas cuja fama nacional se 
deve, sobretudo, à interdição que sobre ela 
foi lançada em Novembro de 1922 pelo 
Bispo de Coimbra, veio a extinguir-se em 
1941, pouco tempo depois do abandono, 
motivado por doença e algum desencanto, 
do seu regente e criador. 
O sucesso de José de Oliveira, e da sua 
Banda Escolar do Troviscal, deve-se, sem 
dúvida, às suas qualidades musicais, técni-
cas e interpretativas, aliadas a um carácter 
indómito e disciplinador, que os seus músi-
cos respeitavam e seguiam. Pelo exemplo 
veemente e pelo aconselhamento leal, ficou a 
constituir também uma referência cívica, que 
os seus discípulos sempre reverenciaram, 
muito para além da sua morte física. É assim 
que, em 1979, um grupo de antigos discípu-
los promove uma homenagem ao saudoso 
regente e professor, cujo ponto alto foi a 
erecção de um busto, que se encontra hoje 
implantado no largo principal da freguesia.

Silas Granjo

madeira: ácer, as costas, abeto, o tampo, e 
ébano, a escala. O contrabaixo é tradicional-
mente incluído na família do violino, embora 
partilhe de algumas das características da 
viola da gamba. 
Á semelhança de muitos outros cordofones, 
o contrabaixo faz-se soar por meio de um 
arco ou em pizzicato, ferindo-se directamente 
as cordas com as falangetas dos dedos da 
mão. Há duas variedades principais de arco 
para o contrabaixo. O arco francês tem uma 
forma semelhante ao do tradicionalmente 
usado para o violino, enquanto o alemão é 
geralmente mais curto e mais largo. Estas 
diferenças reflectem-se também na forma de 
o segurar. 
Para possibilitar o acesso ao registo mais 
agudo do instrumento, o contrabaixo apresenta 
por vezes duas características diferentes das 
dos restantes membros da família dos 
violinos: os “ombros” muito descaídos; e a 

parte superior das costas (a maior parte das 
vezes planas) formando ângulo para dentro. 
O contrabaixo surgiu na orquestra no decor-
rer do século XVIII, tocando o mesmo papel 
do violoncelo, soando, portanto, a uma oitava 
inferior. Mais tarde, porém, foi ganhando 
independência, chegando a ser, não raro, 
utilizado como instrumento solista.
A primeira obra para contrabaixo solo e 
orquestra foi composta por Joseph Haydn, 
por volta de 1763, um concerto que se pensa 
ter desaparecido num incêndio. Os dois 
concertos mais antigos para este instru-
mento, ainda existentes, são de Carl Ditters 
von Dittersdorf, um compositor vienense 
contemporâneo de Joseph Haydn. Vários 
outros compositores da primeira escola de 
Viena, entre os quais Johann Baptist Vanhal e 
Franz Anton Hoffmeister, escreveram concer-
tos para o instrumento. Wolfgang Amadeus 
Mozart contribuiu também para a literatura do 
contrabaixo com Per Questa Bella Mano, K. 
612, uma ária para voz de baixo, com um 
impressionante obbligato de contrabaixo, e 
acompanhamento de orquestra, ainda hoje 
muito do agrado de baixos e contrabaixistas.

Silas Granjo

+ cultura


