
FORMAR 
CIDADÃOS 
ATRAVÉS  
DA MÚSICA 
Orquestra Geração nasceu 
há um ano na Amadora e integra 70 
crianças e jovens que 
desenvolvem competências sociais para 
um futuro melhor. 
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ORQUESTRA GERAÇÃO 
Música alarga horizontes 
Projecto inovador em Portugal tem como objectivo formar cidadãos através da música 

 
Sábado  de  manhã.  Pelos 
corredores da Escola Básica  
2,3 Miguel Torga, no Casal de  
S. Brás, ouvem-se acordes e 

 

terem a capacidade de ouvir e 
também “ajudar a desenvol- 
ver outras perspectivas de  
vida e mostrar que os nos- 

 

instrumentos que estão fo- 
ra do contexto social, como  
o violino e o violoncelo, tem  
sido muito boa” até porque o 

 

José Augusto, dando mesmo 
exemplos do aproveitamento  
deste  projecto  no  dia-a-dia  
destas crianças. “O facto de 

 

Sucesso gera nova orquestra 
sons de vários instrumentos 
musicais. Em vez das habi- 
tuais correrias e tropelias, gru- 
pos de três a quatro alunos  
ocupam os bancos e todos os  
cantos da escola são peque- 
nos palcos improvisados para  
o treino musical. São as  70  
crianças, dos oito aos quinze  
anos, que integram a Orques- 
tra Geração, criada na Amado- 
ra no ano lectivo passado, no  
âmbito de um projecto finan- 
ciado pelo programa EQUAL  
e que envolve diversas entida- 
des, como a Câmara Munici- 
pal, a Fundação Calouste Gul- 
benkian, o Conservatório Na- 
cional de Música, o Alto Co- 
missariado para a Imigração e  
Diálogo  Intercultural  e  o  
Agrupamento de Escolas Mi- 
guel Torga. 

O Projecto da Orquestra  
Geração é inspirado no Siste- 
ma Nacional das Orquestras  
Juvenis e Infantis da Vene- 
zuela,  do  qual  a  Orquestra  
Sinfónica Simón Bolívar é a  
face  mais  visível,  e  que  há  
mais de 30 anos integra nos  
seus agrupamentos crianças e  
jovens de bairros pobres. “A  
música   funciona   como  
meio de sociabilização”, ex- 
plica a professora Helena Li- 
ma, coordenadora da orques- 
tra onde tocam 70 crianças.  
“No final do primeiro ano  
terminámos com 35 alunos  
e neste momento estamos  
a chegar aos 70”, congratu- 
la-se realçando a motivação  
dos alunos, a maior parte de- 
les  oriundos  de  ambientes  
mais desfavorecidos. “O sa-
berem estar em conjunto”, 
 

sos horizontes podem ser 
mais largos” são, segundo a  
professora  e  coordenadora,  
os grandes objectivos deste  
projecto. 

Tais metas estão a ser al- 
cançadas, na óptica dos profes- 
sores envolvidos no projecto.  
Para José Augusto, professor  
de contrabaixo, “a adesão a 

Alunos 
reduziram 
o absentismo 
escolar 
e melhoraram 
rendimento                             

projecto proporciona “o desa- 
fio de eles gostarem de coi- 
sas que sejam complicadas  
de tocar”. 

E, como só se consegue fa- 
zer música com disciplina, a  
Orquestra Geração tem sido  
um bom exercício para os ní- 
veis  de  concentração. “Se 
eles não se auto-disciplina- 
rem não conseguem seguir  
em  frente.  O  objectivo  é  
que transportem para as ou- 
tras disciplinas e para a vida  
pessoal tudo o que apren- 
dem aqui”, realça este profes- 
sor para quem muitas destas  
crianças não tinham método  
de estudo. “Aqui tiveram de  
mudar  essas  hábitos  por- 
que se não tocarem regular- 
mente   não   conseguem  
aprender as peças”, justifica 
 

fazerem espectáculos e te- 
rem  de  pisar  palcos  aju- 
da-os a controlar o nervosis- 
mo e a encontrar um equilí- 
brio emocional, elementos  
chave para, por exemplo, fa- 
zerem os testes e os exames  
nacionais”, explica. 

Com  dez  anos,  Mariana  
Gaspar, residente no Casal da  
Boba, está desde 2007 na or- 
questra, em que toca viola de  
arco. “Nunca imaginei tocar  
este  instrumento  e  agora  
até gosto de ouvir música  
clássica”,  admite.  Demons- 
trando já algum à vontade, as- 
sume gostar muito dos espec- 
táculos e já nem sequer fica  
nervosa. Olhando para trás, es- 
ta aluna da Miguel Torga aca- 
ba por reconhecer que agora  
estuda mais e tem melhores 

O sucesso da Orquestra 
Geração e a importância  
que  tem  no  desenvolvi- 
mento  social  das  crian- 
ças está na matriz da cria- 
ção, esta semana, de um  
novo grupo: a Orquestra 
Geração  Dolce  Vita.  A  
Orquestra será responsá- 
vel pela formação musi- 
cal, durante três anos, de  
93 crianças do bairro do  
Casal da Mira, represen- 
tativas de nove nacionali- 
dades: Portugal, Angola,  
Cabo Verde, São Tomé, 
Guiné,   Brasil,   Congo,  
Moçambique  e  Senegal.  
“Vamos  avançar  para 
idades  com  as  quais  
não  estamos  habitua- 
dos a trabalhar”, expli- 
cou o professor António  
Wagner, do Conservató- 
rio Nacional de Música, 
salientando ainda o facto  
de esta ser a primeira or- 
questra totalmente apoia- 
da por uma entidade pri- 
vada. 

A  Chamartin  Imobi- 
liária assinou, na passada  
semana,  um  protocolo 
com a Escola de Música 

 
 

notas. “Foi bom ter entrado  
para a orquestra”, diz. Há  
menos tempo entrou o seu co- 
lega e amigo Ricardo Gomes.  
Com 12 anos, ingressou na or- 
questra há apenas mês e meio  
e ali descobriu a paixão de to- 
car violino. “Venho de uma  
família de músicos. O meu  
avô tocava instrumento de 
sopro e eu toco clarim há

do Conservatório Nacio- 
nal e com a Associação  
“Unidos de Cabo Verde”  
para a constituição da Or- 
questra  “Geração Dolce  
Vita”. “Gostamos   de 
ser vistos como um mo- 
tor social. Podemos aju- 
dar as comunidades on- 
de estamos envolvidos,  
ao  mesmo  tempo  que  
ajudamos as pessoas a  
desenvolverem -se ” ,  
realça Jaime Lopes, CEO  
da Chamartin  Imobiliá- 
ria. "Estamos focaliza- 
dos no apoio às crian- 
ças e à terceira idade",  
acrescenta. Isto porque,  
ainda este ano, a empre- 
sa responsável pela cons- 
trução do centro comer- 
cial Dolce Vita Tejo, cu- 
ja data de inauguração es- 
tá já marcada para  6  de  
Maio,  vai  abrir  naquele  
bairro um "espaço Gera- 
ção  para  os  mais  ve- 
lhos, um equipamento  
que  tanto  precisamos  
no Casal da Mira", sa- 
lienta  Joaquim  Raposo,  
presidente da Câmara da  
Amadora. 

 
 

três  anos  na  fanfarra  dos  
Bombeiros da Amadora”, re- 
vela ao JR. Agora, duas vezes  
por semana, estuda afincada- 
mente as partituras e está an- 
sioso por participar em espec- 
táculos. “Agora tenho a cer- 
teza de que, no futuro, que- 
ro ser músico”, assume.

Pequenos músicos ensaiam aos sábados de manhã pelos corredores da Escola Básica 2,3 Miguel Torga Sílvia Rodrigues


