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Especializado
A Academia de Música de Oliveira de Azeméis (AMOA) foi fundada em 1984 por iniciativa
do professor Armindo Ferreira que, com a ajuda e o apoio do Município, concretizou a sua
implementação. Manuel Silva, diretor pedagógico, explicou, em entrevista connosco, o
sucesso crescente dos últimos anos.
Hoje, a Academia de Música de Oliveira de Azeméis constitui-se sob a forma de associação sem fins lucrativos onde os seus
sócios são os titulares dos cargos dos diversos órgãos dirigentes
(Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Direcção Executiva).
Eduardo Pereira, sendo encarregado de educação de uma ex-aluna e sócio da associação desde então, é hoje o Presidente da
Direção da AMOA, sendo o Tesoureiro Pedro Lourenço, também
ele encarregado de educação de uma atual aluna.
Foi precisamente há dois anos que aconteceu a desvinculação estatutária da Câmara Municipal, torna-se mais produtivo.
Durante os primeiros anos, os alunos desta escola foram maioritariamente os músicos que integraram as seis bandas filarmónicas do concelho, sendo uma delas considerada a mais antiga
do país, existindo há mais de 200 anos. Com o aparecimento
do regime do ensino articulado, houve uma mudança profunda
e começámos a ter um público muito mais global”, acrescenta.
Neste momento, a principal preocupação da escola é recuperar o nível artístico que já teve em tempos, em que chegou
a ser uma referência da região. “Assentamos o nosso projeto
pedagógico nos grupos de música de câmara e na música de
conjunto, promovendo uma série de espetáculos que motivem os
alunos e os pais, para que vejam a Academia de Música como
um espaço de cultura”, adianta o dirigente. Assim, têm sido reali-

zados diversos eventos fora da região, tendo inclusivamente, em
junho do ano passado, sido realizado o Concerto de Final de Ano
na Casa da Música, no Porto. Pretende-se que este Concerto
de Final de Ano, a par do Concerto de Natal - os dois maiores
eventos anuais da Academia - sejam dois momentos de referência, onde acontecem e são implementadas várias novidades
que suscitem a curiosidade, não só dos familiares dos alunos,
mas também do público em geral. Ao longo do ano são ainda
realizadas várias masterclasses, formações com professores
convidados, um festival bienal de guitarra, entre outras atividades.
Como oferta formativa, têm a música para bebés – uma

área muito delicada iniciada no ano passado – os cursos de
pré-iniciação e iniciação musical, ensino básico e secundário
bem como cursos livres, lecionados por 23 docentes a cerca
de 280 alunos, na sua globalidade. Possuem inclusivamente,
desde o ano passado, uma oferta inovadora na linha de ensino não-oficial, denominada «RockSchool», esta em parceria
com o seu próprio instituto, a qual tem sido muito bem aceite.
Segundo Manuel Silva, o ensino artístico “para além de
promover a cultura, tende a criar pessoas mais organizadas e
mais focadas, com uma série de competências fundamentais
para a vida. Grande parte das vezes, as turmas do ensino
articulado são as que têm melhores resultados globais em
relação às turmas do ensino regular”, sublinha.
No esforço constante de melhorar as condições de ensino, a escola está equipada com diversos pianos e outros
instrumentos de sopro, uma sala equipada para aulas de
percussão e, recentemente, foram renovados os instrumen-

tos de Classe Orff. Lecionam a generalidade dos instrumentos
utilizados na execução de música erudita.
Em abril, a AMOA, em parceria com o Município, será pela
primeira vez responsável pela organização do reconhecido
Concurso Internacional de Instrumentos de Sopro «Terras de La
Salette», um certame de cariz internacional que acolhe cerca de
4 centenas de concorrentes, indo já na sua XIII edição.
Para o futuro, a Academia de Música pretende incrementar
a qualidade dos seus serviços, a melhoria da qualidade do ensino pelo aumento da qualidade do corpo docente e pelo grau
de exigência no ensino e avaliação dos alunos, a diversificação
da oferta formativa, a promoção de eventos direcionados ao
público em geral, o que levará ao aumento do reconhecimento
e associação do nome AMOA a um estereótipo de qualidade
ao nível da excelência. Inevitavelmente, parte dos objetivos
propostos só poderão alcançar a expressão máxima quando
forem resolvidas as questões relacionadas com as instalações
físicas atualmente existentes.

