
aconteceu

nesta  edicao
~

Digressão Magnificat
Dias da Arte

-
-

+  cultura

Conheça a Tuba
Apresentamos: Leonildo Rosa

Audições finais da escola

-
-

brevemente

Digressão Ecce Homo
Audições finais da escola
De dentro para fora: 
Tiago Abrantes &  Tiago Batista

-
  
-
-

AFINAMOS  TALENTO

N.2  /  MARCO  2012

BREVEMENTE

Está a chegar o final deste 2º período letivo e, 
com ele, as já tradicionais audições finais. No 
próximo dia 11 de Março, pelas 21h30, 
sobem ao palco do Auditório da EAB os 
melhores alunos das classes de instrumento. 
No dia 13 de Março à mesma hora juntam-se 
as classes de conjunto para uma audição no 
Instituto de Promoção Social da Bairrada, em 
Bustos, num serão musical cheio de surpresas. 

Viagem a Lamballe
Respondendo ao convite feito em Junho 
passado pelo município de Lamballe, a 
Escola de Artes da Bairrada vai apresentar 
dois concertos nesta cidade do noroeste de 
França. De salientar o cunho da música 
portuguesa em ambos os concertos, uma 
vez que o repertório executado pelos nossos 
grupo é quase exclusivamente de composi-
tores portugueses.

O projeto “Tocar por Miúdos” pretende reunir 
alunos do 1.˚ ciclo do ensino básico num estágio 
vocacional de música na Escola de Artes da 
Bairrada (EAB).  
Durante o mês de março e maio será realizado um 
casting que selecionará 80 alunos para o estágio 
na EAB nos dias 19, 20 e 21 de Junho, que culmi-
nará numa apresentação pública com a Orquestra 
da Bairrada no dia 21 de Junho. 
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Os nossos cursos.
A EAB leciona vários cursos e há várias 
modalidades para os frequentar. Temos 
cursos oficiais que têm currículo obrigatório e 
dividem-se em dois tipos: Os articulados, 
para alunos entre o 5.º e 12.º anos de esco-
laridade, são totalmente gratuitos e têm 
transporte garantido entre a escola regular e 
a EAB; Os supletivos são parcialmente pagos 
pelo estado e têm propinas, são para alunos 
entre o 1.º e o 12.º ano de escolaridade. 
Depois temos os livres, que não têm currículo 
obrigatório, mas para os quais adotámos os 
mesmos padrões de exigência e qualidade. 
Dividimos as idades da seguinte forma: 
Escalão Infantil dos 3 aos 5 anos (antes de 
entrarem para a escola); Iniciação dos 6 aos 
9 anos (1.º ao 4.º ano da escola); Básico dos 
10 aos 15 anos (5.º ao 9.º ano) e Comple-
mentar (10.º ao 12.º ano). Até terminar a 

Digressão Magnificat

A digressão do Coro e Orquestra de Câmara 
da Bairrada de Natal levou a música de 
Eurico Carrapatoso a 4 freguesias da região 
da Bairrada: Covão do Lobo (Vagos), São 
Lourenço do Bairro (Anadia), Aradas (Aveiro) 
e Oliveira do Bairro. A obra - Magnificat em 
talha dourada – foi recebida com grande 
entusiasmo pelo muito público que quase 
sempre encheu as igrejas onde decorreram 
os concertos. Mais de 40 coralistas e instru-
mentistas, quase todos alunos e professores 
da EAB, deram a conhecer a magnifica 
música de um dos mais conceituados com-
positores contemporâneos portugueses, numa 
obra caracterizada pela dicotomia entre o 
popular e o erudito, numa conjugação perfeita 
mas de difícil execução. 

Iniciação os cursos têm uma carga horária 
semanal de cerca de 3x45m, no básico 
passam a 7x45m e no complementar 
depende das disciplinas em que os alunos se 
inscrevem. As principais disciplinas são 
Instrumento, Formação Musical e Classes de 
Conjunto para os cursos de música e 
Introdução à Dança, Técnicas de Dança Clás-
sica e Técnicas de Dança Contemporânea 
para a Dança (os cursos de dança são ainda 
só de regime livre). Iremos abrir novos cursos 
livres para adultos no próximo ano letivo, 
orientados para vertentes da música e da 
dança menos ligadas ao ensino erudito e para 
a população adulta. Qualquer pessoa pode 
inscrever-se a quaisquer disciplinas nos 
cursos livres, já nos cursos oficiais há obriga-
toriedade de estarem a par com a escolari-
dade regular, pelo que a idade ideal para 

começar é até entrar para o 5.º ano de esco-
laridade (abaixo dos 11 anos), com raras 
exceções. Cada aluno é convidado várias 
vezes ao longo do ano a participar nas várias 
atividades extraletivas que proporcionamos, 
nomeadamente a participação em espetácu-
los públicos. As nossas matrículas decorrem 
usualmente durante o mês de Junho e o ano 
letivo decorre junto com o da escola regular. 
O ensino das artes é comprovadamente 
benéfico para aumentar a capacidade de 
disciplina e trabalho de equipa, para além de 
alargar os horizontes das ideias para a 
inovação, para beleza e para a iniciativa. O 
nosso trabalho é trazer a oportunidade de 
aprender. Venha connosco, traga as suas 
crianças que nós afinamos o seu talento.

Luís Cardoso

Entre os dias 14 e 16 de Fevereiro as aulas na EAB foram substituídas por uma série de 
atividades incluídas nos chamados “Dias da Arte”, uma iniciativa que já vem sendo tradição nos 
últimos anos. Durante estes dias, é oferecida aos alunos a possibilidade de participarem em 
diversos tipos de atividades, desde a projeção de filmes e a participação em workshops, até à 
assistência de concertos especialmente agendados para este efeito. Da programação deste 
ano destacam-se três iniciativas: o “Concerto de Empréstimos Consertados”, onde esteve em 
palco um grupo de professores da EAB que quis trazer uma sonoridade musical diferente, 
numa ponte entre obras eruditas e as linguagens mais modernas de pop, folk ou bossa nova; 
o concerto pelo quarteto de saxofones no feminino “Elle Quartet”, que levou o público numa 
viagem por diferentes latitudes musicais, desde Astor Piazzolla até Phillip Glass; workshop 
“CRASSH(AR) em Família”, orientado pelo professor Bruno Estima, onde puderam participar e 
subir ao palco num pequeno concerto final não só os alunos, como também os seus pais.

Inês LamelaTiago Matias

Dias  da  Arte
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Digressão “Ecce Homo” Com esta digressão pretendemos dar 
continuidade ao trabalho realizado anterior-
mente, sendo no entanto esta uma atividade 
diferente, uma vez que conta com a partici-
pação de mais alunos, não só no coro mas 
também na orquestra. 
Sob direção de Tiago Matias o programa 
contará ainda com a soprano Susana Milena e 
o barítono Miguel Rodrigues. Em cada 
concerto o público terá oportunidade de ouvir 
o Requiem de Gabriel Fauré e, em estreia, 
duas peças recém-compostas por profes-
sores da escola. 
Do compositor francês Gabriel Fauré (1845-
1924), a obra mais emblemática é segura-
mente o Requiem. Esta missa de defuntos, 
composta entre 1887 e 1893 em circunstân-
cias incertas, inclui vozes solistas (soprano e 
barítono), coro misto e orquestra de dimen-
sões reduzidas (alargada numa versão poste-
rior da partitura). O Requiem de Fauré celebra, 
contrariamente ao habitual, o lado luminoso da 
morte, a paz, a aceitação plena do descanso 
eterno, a transição para a felicidade celestial. É 
para isso essencial o equilíbrio entre o colorido 
harmónico, precursor de Debussy, e o pendor 
modal, por vezes quase estático, das melo-
dias. Por entre os sete andamentos da peça, 
destacam-se o sereníssimo Pie Jesu (soprano 
e orquestra), a pungente melodia de Libera Me 
(barítono, coro e orquestra) ou o retrato 
cândido, angelical, de In Paradisum (coro e 
orquestra).Para musicar a sequência Stabat 

O Coro e Orquestra de Câmara da Bairrada 
apresentam “Ecce Homo”, numa digressão 
que passará por:

15 de Março, 21:30: 
Igreja de S. Pedro da Palhaça (Oliveira do Bairro)
16 de Março, 21:30:
Igreja nova de Arcos (Anadia)
17 de Março, 16:00: 
Igreja Paroquial de Oiã (Oliveira do Bairro)

Mater, sobre o sofrimento de Maria junto à cruz 
de Cristo, Luís Cardoso (1974-) baseou-se 
numa versão do texto datada do século XIII. A 
peça, para solistas (soprano e barítono), coro 
misto, coro infantil e orquestra, tem nove 
andamentos, ao longo dos quais as estrofes 
estão organizadas em grupos de três. Depois 
de um proémio de cordas, os solistas expõem 
uma melodia de cantochão que percorrerá a 
peça, enquadrada em texturas e ambiências 
diversas. A linguagem melódica é reminiscente 
de princípios modais (aqui aplicados num 
sentido lato). A referência de Ré como centro 
principal assegura a estruturação harmónica 
nesta peça rica em ambientes contrastantes 
entre si. 
Fernando Tona (1989-) colheu inspiração nas 
tempestades noturnas de Aveiro, na escrita de 
Brouwer e Takemitsu, para semear Lux et 
Tenebrae para decateto instrumental (flauta, 
oboé, clarinete, trompa, tímpanos, guitarra 
clássica, violino, viola d’arco, violoncelo e 
contrabaixo). A guitarra, que abre a peça com 
uma célula melódica que se expande, repre-
senta o polo da luz, da bonança. Vive em 
diálogo com os restantes instrumentos, que 
representam trevas, tempestade. O diálogo é 
interrompido por uma secção central próxima 
do minimalismo em que figuram instrumentos 
de ambos os polos, com técnicas instrumen-
tais menos convencionais, à qual se segue um 
retomar da oposição luz/trevas e uma secção 
final em que ambos voltam a atuar.

Pedro Almeida

Tiago Batista
(aluno de guitarra da EAB)

Obra da vida
É algo a que não consigo responder.Tenho 
ainda muito para conhecer.

Pior momento artístico vivido
Os resultados de um concurso importante 
para mim.

Melhor momento artístico vivido
Todos aqueles em que senti que dei o 
melhor de mim e isso foi reconhecido.

O que é que custa mais na arte
Inovar.

Uma referência artística
A minha referência mais próxima será o 
professor Tiago Matias, mais distante, talvez 
David Russell.

Daqui a 10 anos... 
Espero estar a fazer o que gosto, de certeza 
na área da música.

Tiago Abrantes
(professor de clarinete da EAB)

Obra da vida
Clair de Lune para piano de Debussy;

Pior momento artístico vivido
Num concerto de carnaval, a dentadura que 
usava sai-me da boca com tanta pressão que 
foi bater na cara de uma pessoa do público…

Melhor momento artístico vivido
Os gritos de alegria recebidos em dois 
espectáculos dos Clarinetes AdLibitum: um 
na China (2007) e o outro nos EUA (2008).

O que é que custa mais na arte
A sua incompreensão por parte da população 
em geral. 

Uma referência artística
O meu Pai, guardo religiosamente no coração 
as aulas dos Profs Borges Coelho e Álvaro 
Salazar.

Daqui a 10 anos... 
Ter a Sapiência necessária para ter uma vida 
espiritualmente o mais interessante possível.

de  dentzro  para  fora
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Leonildo  Soares  da  Rosa
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A tuba é o aerofone (instrumento de sopro) 
mais grave da família dos metais da
orquestra, que agrupam as trompetes, as 
trompas, os trombones e a tuba. Todos eles 
são constituídos por um tubo, mais ou 
menos longo, geralmente de latão, cuja coluna 
de ar é posta em vibração pela própria 
vibração dos lábios do tocador, comprimidos 
um contra o outro, apoiados nas paredes 
interiores do bocal de que são providos os 
instrumentos.
O tubo principal da tuba é cilíndrico na maior 
parte do seu comprimento e recurvado sobre 
si mesmo, terminando numa campânula em 
forma de sino. O seu comprimento total é 
feito variar pela existência de tubos comple-
mentares, que o músico instantaneamente 
adiciona por meio de um mecanismo. À 
semelhança dos outros instrumentos da 

Leonildo Soares da Rosa nasceu em Aveiro, 
freguesia da Glória, a 2 de Agosto de 1905 e 
faleceu no Passadouro, Troviscal, a 5 de 
Outubro de 1981. Nesta freguesia, foi casado 
com D. Júlia Marques, de quem houve dois 
filhos, Álvaro e Fernando, o primeiro dos quais 
faleceu, prematuramente, ainda na infância. 
Profissionalmente, Leonildo Rosa foi um 
notável farmacêutico, tendo estado à frente 
de várias farmácias, algumas das quais 
foram por ele mesmo fundadas. Nos anos 
sessenta do século passado, residiu em 
Moçambique, em cuja capital fundou a sua 
última farmácia, que ainda hoje existe. É 
durante os tempos de lazer que pontuam a 
sua actividade profissional que Leonildo 

TU
BA

Rosa dá largas a duas das suas grandes 
paixões – a música e, em menor escala, a 
escrita literária. Um dos seus cadernos de 
música regista canções datadas desde 
1924, nos mais diversos lugares. A sua 
música é caracterizada por elegante e 
inspirada melodia de sabor popular, e, 
embora os seus poemas se destinem em 
grande medida a serem musicados, alguns 
subsistem só por si, ficando a constituir peque-
nas jóias no seu género. Uma passagem fugaz 
pelo Brasil em 1952/53 proporcionou a 
Leonildo Rosa uma série de crónicas publi-
cadas no Jornal da Bairrada – que então 
dava os seus primeiros passos – crónicas 
essas que ilustram a sua faceta de prosador, 
em que poderia ter atingido muito maior 
relevo não foram as maiores exigências da 
composição musical e sua apresentação em 
várias Revistas à Portuguesa, a que deu 
corpo e alma em Aveiro, Troviscal, Anadia, 
Mira e Avelãs de Caminho. A mais antiga 
colaboração de Leonildo Rosa neste género 
artístico parece ter sido na revista aveirense, 
Ao Cantar do Galo (1936) representada pelo 
Grupo Cénico do Clube dos Galitos. Con-
tando com 8 trechos de sua autoria, a 
começar pelo de abertura, esta revista deu 
cerca de meia centena de representações 
nas principais cidades do país, esgotando 

em 3 noites consecutivas a lotação do 
Coliseu dos Recreios (Lisboa). Outra colabo-
ração significativa nesta revista foi a de 
Nóbrega e Sousa, que musicou 9 números. 
No Troviscal, o nosso autor cria e dirige a 
música para três célebres Revistas: Coração 
da Bairrada (1941), Rapsódia Portuguesa 
(1945) e Bonecos Animados (1952), esta 
última, representada apenas por alunos das 
Escolas Primárias do Troviscal. Em Anadia 
compõe a quase totalidade dos temas da 
Revista Ora Toma Lá (1952), estreada pouco 
tempo depois da sua partida para o Brasil, 
donde, porém, regressa ainda a tempo de 
assistir à sua última representação. Leonildo 
Rosa foi ainda professor de Canto Coral no 
Liceu Nacional de Aveiro, no Externato de 
Oliveira do Bairro, onde coordenou algumas 
récitas memoráveis, e no Liceu de Lourenço 
Marques, hoje Maputo. Músico autodidacta 
inspirado, escritor elegante, farmacêutico 
competente, Leonildo Rosa foi ainda notável 
filatelista, e numismata. Os elementos de que 
dispomos – partituras, manuscritos, recortes 
de jornais, programas e fotos – serão, assim 
o projectamos, reunidos em livro, que se 
deseja fique a fazer perdurar a memória dum 
artista plurifacetado, que é uma referência 
cultural bairradina.

Silas Granjo

mesma família, as vibrações dos lábios do 
tocador são comunicadas para o interior do 
instrumento através de um bocal.
Existem tubas de vários tamanhos e 
afinações. Nas bandas civis e militares, há a
Tuba em Mi bemol, vulgarmente chamada 
contrabaixo, cuja utilização entre nós tem 
drasticamente diminuído, e a Tuba em Si 
bemol. Na orquestra sinfónica, a afinação é 
em Fá e em Dó.
A tuba é originária do “oficleide”, uma trompa 
grave, de chaves, muito utilizada
por volta de 1800, antes ainda da invenção 
do sistema de pistões. Este instrumento 
começou a ganhar popularidade nas peque-
nas bandas de metais da Grã-Bretanha, 
onde um antecessor do actual Sousafone, 
chamado Helicon, era usado devido à sua 
maior portabilidade. 
Mais tarde, Richard Wagner utilizaria uma 
variante deste instrumento (basicamente uma 

tuba baixo mas com um bocal de trompa), 
razão pela qual surgiu a chamada Tuba Wag-
neriana. Por volta de 1892, John Philip Sousa 
sugeriu a construção dum novo tipo de tuba 
baseado no Helicon, dando origem ao actual-
mente chamado Sousafone. 
Por esta altura, os alemães Johann Moritz e 
Wilhelm Wieprecht construiram o modelo de 
tuba que seria o percursor do modelo mais 
utilizado hoje em dia. Desde então a Tuba foi 
incorporada na Orquestra Sinfónica, onde 
actua mais habitualmente em união com a 
secção dos trombones, oferecendo-lhe o 
registo de contrabaixo. O design e o conceito 
geral da Tuba permaneceram inalterados, 
mas diversas variantes foram sendo introduzi-
das, incluindo instrumentos com 4, 5 e 6 
pistões, ou válvulas rotativas, e Sousafones 
em fibra de vidro (para serem usados em 
desfiles). 
A Tuba é usada nas bandas apenas no seu 
registo mais profundo, a não ser quando é 
solista. Não obstante, no seu registo médio e 
agudo, o instrumento é dotado de uma 
flexibilidade, uma suavidade e uma agilidade 
insuspeitadas.

Silas Granjo
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