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A Escola de Artes da Bairrada e os antecedentes do ensino da música a nível regional.

Lembram-se os mais velhos que o ensino da 
música na Bairrada esteve ligado às primei-
ras filarmónicas e tunas que floresceram nos 
princípios do século XX.
Entre nós, destacam-se os irmãos José e 
Jaime de Oliveira Pinto de Sousa, que suces-
sivamente fundaram a Banda Escolar do 
Troviscal e a Banda da Mamarrosa, Alfredo 
Rodrigues, maestro da Filarmónica de 
Oliveira do Bairro e, um pouco depois, 
Manuel Caetano com a Tuna de Malhapão.
Temos de enaltecer o esforço pioneiro destes 
homens (e dos seus jovens alunos), que, 
depois de um dia de trabalho árduo nas lides 
da lavoura, encontravam ânimo para abordar 
as primeiras noções do solfejo e da 
execução de um instrumento.
Meu avô, que foi aluno distinto da Escola 
Primária do Troviscal, entre 1910 e 1913, 
falava-me do Professor José de Oliveira 
como disciplinador inflexível, nas aulas ou 
mesmo nos concertos da banda. A vigorosa 
personalidade do mestre foi, provavelmente, 
a chave do êxito da Banda Escolar e da 
formação musical, cívica (e política) que 
legou a toda uma geração de discípulos, 
que, até aos nossos dias e sob variadas 
formas, deu continuidade a actividades 
musicais de relevo.
Do Troviscal o ensino da música irradiou, 
nomeadamente, para Malhapão, onde 
Manuel Caetano acolheu jovens como o meu 
pai, que, em finais dos anos 30, com ele teve 
lições de violino.
As bandas da Mamarrosa e de Oliveira do 
Bairro, através dos seus regentes e de um ou 
outro dedicado instrumentista, mantiveram 
um ensino rudimentar que, no caso de 
Oliveira do Bairro, não assegurou a sobre-
vivência da respectiva filarmónica.
Os diversos agrupamentos de música ligeira 
que proliferaram nos concelhos de Oliveira 
do Bairro, Águeda e Cantanhede viveram do 
legado das bandas filarmónicas e de 

excelentes autodidatas que, infelizmente, não 
tiveram oportunidades de formação.
Quando o Conservatório de Música de Aveiro 
foi criado, por volta de 1960, não tendo ainda 
instalações próprias, o prof. Orlando de 
Oliveira, então Reitor do Liceu de Aveiro (a 
actual Escola Secundária José Estêvão), com 
a clarividência que todos lhe reconhecíamos, 
decidiu dar-lhe guarida. Assim, nos primeiros 
anos do seu funcionamento, os alunos do 
Liceu tiveram ao seu dispor o ensino oficial da 
música, oportunidade que eu próprio 
aproveitei. Lembro-me que tive o prof. 
Adelino Martins como colega de Con-
servatório. Salvo erro, eramos os únicos 
representantes de Oliveira do Bairro, o que 
bem ilustra a dificuldade de acesso ao ensino 
qualificado da música nessa época.
Manda a justiça que refira o esforço de José 
Oliveira Pinto, em Oliveira do Bairro, que, 
anos mais tarde, no âmbito da Filarmónica de 
Oliveira do Bairro, ressuscitou o ensino da 
música e conseguiu fundar uma orquestra de 
acordeões, que, pela originalidade, teve um 
relativo sucesso. Se não conseguiu o renasci-
mento da Banda, como penso que era seu 
desejo, teve o mérito de iniciar a formação de 
jovens, alguns dos quais seguiram uma 
carreira musical, como o professor João 
Moita.
Entretanto, o dr. Silas Granjo, digno sucessor 
de seu avô professor José de Oliveira, 
reergueu a Banda do Troviscal, agora sob a 
denominação União Filarmónica do Troviscal. 
Abria-se uma nova dinâmica, com a partici-
pação de jovens oriundos dos nossos Con-
servatórios oficiais. O mesmo fenómeno se 
verificava, de resto, nas restantes bandas 
regionais, tendo-se assistido a uma melhoria 
muito significativa da sua qualidade artística, 
para tal contribuindo, também, a formação 
ministrada ao nível das suas próprias escolas 
de música.
Mesmo assim, continuava a sentir-se a falta 

de uma formação idêntica à dos 
conservatórios públicos, oficialmente recon-
hecida, que só o ensino vocacional com 
paralelismo pedagógico poderia proporcio-
nar.
Assim, por acção conjunta da Câmara 
Municipal de Oliveira do Bairro e da União 
Filarmónica do Troviscal, depois de uma inter-
venção bem sucedida do então Secretário de 
Estado Abílio Morgado, foi criada em 2003 a 
Escola de Artes da Bairrada, para cuja 
direcção tive a honra de ser convidado pelo 
presidente da Câmara Municipal de então, dr. 
Acílio Gala, e pela drª Rosalina Filipe, em 
representação da União Filarmónia do Trovis-
cal. 
Dispenso-me de detalhar a actividade desen-
volvida pela Escola, que julgo ser do conheci-
mento público. A melhor avaliação do 
trabalho realizado tem sido feita pelos pais 
dos muitos alunos que a frequentam e que, 
de ano para ano, tem conduzido ao aumento 
das inscrições. Direi apenas que, ao longo 
dos últimos dias, temos assistido aos recitais 
dos alunos que agora terminam o 8º e último 
grau da sua formação. Alguns entraram no 
nível da Iniciação, há cerca de 10 anos, ou 
seja no primeiro ano de funcionamento da 
Escola. Eram crianças. Hoje são homens e 
mulheres adultos, com uma sólida formação 
musical teórica e prática. São excelentes 
instrumentistas, que, se quiserem, poderão 
prosseguir os seus estudos de nível superior 
e alguns seguirão, com toda a probabilidade, 
uma carreira musical. Revelaram apreciáveis 
qualidades humanas, bem traduzidas na 
sentida gratidão que, no final dos recitais, 
testemunharam aos seus professores. São 
um exemplo para os alunos mais novos. Para 
nós, mais velhos, são motivo de orgulho. 
Para todos são um motivo de esperança. 

A. Dias Cardoso
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Estágio de Orquestra 
2013 
A Escola de Artes da Bairrada promove, gratui-
tamente, pelo terceiro ano consecutivo, um 
estágio de orquestra direccionado, prioritari-
amente, aos alunos da escola aceitando-se no 
entanto inscrições de quaisquer jovens músi-
cos da região mediante disponibilidade de 
vagas.
O estágio pretende promover o desenvolvi-
mento e o gosto pela música, em particular 
pelos sopros, cordas e percussão. Pretende 
também gerar um ambiente saudável e 
positivo para a prática da música de conjunto 
mas ao mesmo tempo, proporcionar a 
aprendizagem do instrumento com a ajuda de 
professores habilitados para tal. 
Nos anos anteriores, sob a direção do Maestro 
convidado Carlos Martins Marques, cerca de 
quarenta alunos estiveram em palco e, em 
conjunto, interpretaram um vasto reportório, 
desde compositores como Franz Schubert, 
Ludwig van Beethoven a repertório americano.
Este ano, o estágio realizar-se-á entre os dias 
01 e 05 de julho, sob a direção do Maestro 
André Granjo e culminará com um concerto no 
dia 05 de julho pelas 19h15 no Auditório da 
EAB. A entrada é livre.

Elisabete Leal

8º Concurso Interno da 
EAB “Prof. José de 
Oliveira”

Canta-me como foi 2

A Escola de Artes da Bairrada promove nos 
próximos dias 25 e 26 de Junho de 2013 
(provas eliminatórias) e 28 de Junho (prova 
final) o 8º Concurso Interno da EAB Prof. José 
de Oliveira, para atribuição de prémios com 
vista ao apoio na formação e aperfeiçoamento 
artístico das áreas da Música e da Dança. 
Os alunos podem inscrever-se em várias 
modalidades: solista, música de conjunto com 
direcção, música de conjunto sem direcção e 
dança. Dentro de cada modalidade os candi-
datos são divididos em diferentes escalões, 
conforme o grau que frequentam (no caso dos 
alunos solistas e de dança) e a idade (no caso 
das classes de conjunto). Existe, também, 
uma modalidade associada à Formação Musi-
cal, sendo atribuídos os prémios aos alunos 
com melhor média à disciplina em cada uma 
das categorias, tendo em conta todos os 
momentos de avaliação deste ano lectivo.
Não menos importante do que o concurso 
musical e de dança,  o prémio especial 
Comendador António Soares Almeida Roque 
será atribuído ao aluno que revelar melhor 
comportamento cívico ao longo de todo o ano 
lectivo. Um júri composto por professores, 
funcionários e pelo Director Pedagógico escol-
herá o aluno que, ao longo do ano, se tenha 

Tiago Roça
(aluno de guitarra da EAB)

Obra da vida
Tango en Skai, pela peça extraordinária que 
é, e por ter feito parte da fase mais marcante 
da minha vida musical, até agora.

Pior momento artístico vivido
Vários, todos aqueles em que toquei para 
público não respeitador.

Melhor momento artístico vivido
Entrega do 1º prémio no "Concurso Inter-
nacional Cidade do Fundão".

O que é que custa mais na arte
Sem dúvida alguma, ser original.

Uma referência artística
Roland Dyens.

Daqui a 10 anos... 
Espero poder ser chamado de músico, e 
espero conseguir ser diferente, seja no 
clássico, no rock, no hip hop, ou em todos 
eles.

Tiago Matias
(professor de guitarra da EAB)

Obra da vida
São 3: Missa em Si menor e Variações Gold-
berg, de J. S. Bach (como ouvinte) e Noctur-
nal de Benjamim Britten (como executante).

Pior momento artístico vivido
Alguns concertos que realizei sem ter a 
preparação devida, tendo a noção que não 
conseguia transmitir o que queria.

Melhor momento artístico vivido
Reação de 1100 pessoas (público presente 
no Auditório de Macau) a uma introdução 
que fiz na guitarra de uma música macaense. 

O que é que custa mais na arte
Como instrumentista, manter a motivação de 
estudar diariamente para melhorar a mecânica 
que me permite expressar o que sinto musi-
calmente. Ser original, fazer o que ainda não 
foi feito.

Uma referência artística
São muitas, naturalmente. Destaco Ricardo 
Gallén, um guitarrista espanhol que me influen-
ciou e motivou muitíssimo.

Daqui a 10 anos... 
Fazer menos mas melhor o que faço hoje e 
ter tempo para o que não ainda consegui fazer..

de dentro para fora

CORDAS

CORDAS

destacado segundo um conjunto de critérios: 
comportamento, pontualidade, assiduidade, 
cumprimento das regras e prazos dentro e fora 
da sala de aula, relacionamento com a comu-
nidade, espírito de entreajuda, capacidade 
crítica e interventiva.
Já na sua 8ª edição, a realização deste 
concurso deve-se em muito à generosidade 
do Comendador Almeida Roque, personali-
dade reconhecida no concelho e que, todos 
os anos, tem oferecido à EAB as verbas 
necessárias para o pagamento dos prémios 
aos vencedores. 

inês Lamela

Depois do sucesso do espetáculo realizado 
Fiacoba do ano passado, a EAB apresenta 
“Canta-me como foi 2”, no dia 16 de julho 
também na Fiacoba. O conceito deste espe-
táculo é idêntico à primeira edição mas o 
repertório, coreografia e cenário será natural-
mente diferente. Pretendemos, assim, superar 
as expectativas deixadas na Fiacoba 2012, 
mantendo os moldes de trabalho que nos 
levaram ao sucesso. De 8 a 15 de julho 
realiza-se a residência artística que visa a 
preparação da apresentação final, sendo 
visível desde já o entusiasmo dos alunos com 
o aproximar da atividade.

Tiago Matias
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O oboé é um instrumento da família dos 
sopros (aerofones) de madeira, também 
chamados simplesmente madeiras. O seu 
tubo tem um formato recto ligeiramente 
cónico, de 57 cm e é construído, geralmente, 
em madeira (ébano). É constituído por três 
partes, sendo a última um pequeno pavilhão 
pouco pronunciado. A embocadura é uma 
palheta dupla; são dois segmentos de cana 
com cerca de 4 mm de largura encostados 
um ao outro e fixados de forma permanente 
pelo extremo inferior a um estreito tubo de 
metal (tudel). O oboísta aperta a palheta nos 
lábios e, soprando, faz com que as duas 
canas vibrem, batendo uma na outra, 
fazendo, por sua vez, vibrar a coluna de ar 
que se encontra no interior do tubo do instru-
mento. O comprimento do tubo é feito variar 
pela oclusão ou abertura de orifícios coloca-
dos ao longo da sua extensão. A palheta é 

O oboé é um instrumento da família dos 
sopros (aerofones) de madeira, também 
chamados simplesmente madeiras. O seu 
tubo tem um formato recto ligeiramente 
cónico, de 57 cm e é construído, geralmente, 
em madeira (ébano). É constituído por três 
partes, sendo a última um pequeno pavilhão 
pouco pronunciado. A embocadura é uma 
palheta dupla; são dois segmentos de cana 
com cerca de 4 mm de largura encostados 
um ao outro e fixados de forma permanente 
pelo extremo inferior a um estreito tubo de 
metal (tudel). O oboísta aperta a palheta nos 
lábios e, soprando, faz com que as duas 
canas vibrem, batendo uma na outra, 
fazendo, por sua vez, vibrar a coluna de ar 
que se encontra no interior do tubo do 
instrumento. O comprimento do tubo é feito 
variar pela oclusão ou abertura de orifícios 
colocados ao longo da sua extensão. A 
palheta é igual à da gaita-de-foles, com a 
diferença de que, neste último instrumento, 
os lábios não actuam directamente sobre ela.

O oboé apresenta dificuldades próprias em 
relação às outras madeiras: além do 
problema que a obtenção das palhetas 
constitui, convém referir que a simples 

OBOE

mudança das condições atmosféricas ou da 
temperatura o afecta; em relação à 
respiração, o oboísta luta não com a falta, 
mas com o excesso de ar (a quantidade de 
ar que passa entre as canas é muito 
pequena, e por isso o instrumentista tem 
necessidade de expelir o ar antes de inspirar 
de novo).

Os instrumentos de palheta dupla, 
provenientes da Ásia, foram introduzidos na 
Europa durante o séc. XII. As charamelas 
(como passaram a chamar-se), tornaram-se 
os principais instrumentos de palheta dupla 
até ao séc. XVII. 
A transformação da charamela em oboé 
dá-se no séc. XVII, sendo este 
provavelmente inventado por Jean Hotteterre 
e Michel Philidor II, na corte francesa em 
1657. O oboé é nesse mesmo ano tocado 
pela primeira vez por Jean Hotteterre e os 
seus dois filhos numa ópera de Lully. O oboé 
expande-se rapidamente na Europa, e, no 
início do séc. XVIII, qualquer banda ou 
orquestra tinha o seu naipe de oboés. Nos 
primeiros tempos o oboé era usado 
dobrando os violinos, para produzir uma 
articulação clara, mas em breve se tornou 

um instrumento solista, com o aparecimento 
de oboístas virtuosos, como Sammartini, 
Bezozi, Fischer e outros.

Aparentados com o oboé são ainda o Oboe 
d’amore e o Corne inglês. O Oboe d’amore – 
é um oboé um pouco maior, provavelmente 
criado em França por volta de 1720. É um 
instrumento transpositor em Lá: um dó 
escrito para esse instrumento soa na 
realidade um lá inferior. Era um dos 
instrumentos favoritos de Bach, assim como 
dos seus contemporâneos alemães, mas 
perdeu popularidade durante o Classicismo e 
o Romantismo.
O Corne inglês é semelhante ao oboé de 
amor, mas ainda maior. É um instrumento 
transpositor em Fá. Quer dizer um dó escrito 
para este instrumento soa na realidade um fá 
inferior. Originalmente o corne inglês tinha um 
corpo dobrado em ângulo e era por isso 
chamado corps anglé (em francês, corpo 
anguloso) e a partir daí o nome foi deturpado 
para cor anglais (trompa inglesa). O 
antecessor directo do corne inglês era o 
oboe da caccia (oboé de caça), muito usado 
no período Barroco, nomeadamente por 
Johann Sebastian Bach.

Silas Granjo

igual à da gaita-de-foles, com a diferença de 
que, neste último instrumento, os lábios não 
actuam directamente sobre ela.
O oboé apresenta dificuldades próprias em 
relação às outras madeiras: além do prob-
lema que a obtenção das palhetas constitui, 
convém referir que a simples mudança das 
condições atmosféricas ou da temperatura o 
afecta; em relação à respiração, o oboísta 
luta não com a falta, mas com o excesso de 
ar (a quantidade de ar que passa entre as 
canas é muito pequena, e por isso o instru-
mentista tem necessidade de expelir o ar 
antes de inspirar de novo). Os instrumentos 
de palheta dupla, provenientes da Ásia, 
foram introduzidos na Europa durante o séc. 
XII. As charamelas (como passaram a 
chamar-se), tornaram-se os principais instru-
mentos de palheta dupla até ao séc. XVII. A 
transformação da charamela em oboé dá-se 
no séc. XVII, sendo este provavelmente 
inventado por Jean Hotteterre e Michel 
Philidor II, na corte francesa em 1657. O 
oboé é nesse mesmo ano tocado pela 

primeira vez por Jean Hotteterre e os seus 
dois filhos numa ópera de Lully. O oboé 
expande-se rapidamente na Europa, e, no 
início do séc. XVIII, qualquer banda ou 
orquestra tinha o seu naipe de oboés. Nos 
primeiros tempos o oboé era usado 
dobrando os violinos, para produzir uma 
articulação clara, mas em breve se tornou um 
instrumento solista, com o aparecimento de 
oboístas virtuosos, como Sammartini, Bezozi, 
Fischer e outros.Aparentados com o oboé 
são ainda o Oboe d’amore e o Corne inglês. 
O Oboe d’amore – é um oboé um pouco 
maior, provavelmente criado em França por 
volta de 1720. É um instrumento transpositor 
em Lá: um dó escrito para esse instrumento 
soa na realidade um lá inferior. Era um dos 
instrumentos favoritos de Bach, assim como 
dos seus contemporâneos alemães, mas 
perdeu popularidade durante o Classicismo e 
o Romantismo.O Corne inglês é semelhante 
ao oboé de amor, mas ainda maior. É um 
instrumento transpositor em Fá. Quer dizer 
um dó escrito para este instrumento soa na 
realidade um fá inferior. Originalmente o corne 
inglês tinha um corpo dobrado em ângulo e 
era por isso chamado corps anglé (em 
francês, corpo anguloso) e a partir daí o nome 
foi deturpado para cor anglais (trompa 
inglesa). O antecessor directo do corne inglês 
era o oboe da caccia (oboé de caça), muito 
usado no período Barroco, nomeadamente 
por Johann Sebastian Bach.

Silas Granjo
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