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A noção de prazer e
a noção de trabalho

O

nosso interlocutor
assumiu a direção
em 2015 e, desde
então, tem gerido, e
bem, a escola. “Nós
temos um rigor muito
grande e temos que ser uma escola de
referência no concelho das Caldas da
Rainha e a nível nacional. Temos muito cuidado com o recrutamento que fazemos e o nosso corpo docente é uma
família de cerca de 40 colaboradores.
Estamos muito abertos à comunidade,
fazemos cerca de 200 apresentações
por ano, no concelho das Caldas da
Rainha, nas mais variadas ações, e

colaboramos com as escolas de todo
o concelho no que diz respeito ao
ensino articulado. Temos também um
polo no Bombarral e a nossa ação é
de qualidade e procura trazer uma
mais-valia”, explica o diretor.
Com cerca de 400 alunos, na sua
globalidade, a sua oferta escolar é
ampla: têm o ensino articulado da
música, em que os alunos optam no 5º
ano, ficando isentos de algumas disciplinas da escola. Possuem a iniciação
à música, os cursos secundários,
música para bebés e cursos livres.
Lecionam uma grande panóplia de
instrumentos, de onde se destacam a
guitarra e o piano, e a cada ano abrem
mais vagas por instrumento. Assim,
têm vindo a fazer um grande esforço
para comprar os materiais mais caros
e alugá-los aos alunos que tenham
mais dificuldades.

Pedro Rovira é o rosto por
detrás do Conservatório
das Caldas da Rainha,
projeto que abraçou em
2013, a pedido do então
proprietário, depois de
uma fase meno s b oa .
Com este novo alento, a
escola reergueu-se e hoje
é uma referência no ensino
artístico da região.

Para Pedro Rovira, os argumentos a favor do ensino artístico são
muitos, uma vez que “os resultados
dos alunos são superiores em tudo.
Quando vemos as pautas, as notas
são largamente superiores. Para nós,
cada aluno é especial e para cada
aluno há um professor.”
Em março, vão começar a fazer
as apresentações nas escolas do 1º
ciclo, nas quais mostram os vários
instrumentos e os alunos interessados vêm depois à escola realizar
provas de aptidão, pelo número de
vagas limitadas. Fazem inúmeras
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apresentações ao longo do ano para
a comunidade e audições no final de
cada período, abertas à população.
Estão equipados com as condições
fundamentais para a sua atividade,
mas sonham com a edificação de uma
casa maior para que, de forma sustentada, possam crescer no número de
alunos. A falta de financiamento é um
problema grande para a continuidade
dos estudantes no ensino artístico,
pelo que cerca de 10% dos seus alunos seguem o estudo da música no
ensino secundário. “Quando pensamos que estamos no limite das nossas
capacidades, conseguimos dar muito
mais. Cabe ao professor fazer esse
estímulo e têm dado resultados muito
satisfatórios”, sublinha o dirigente, que
também lidera o Conservatório Regional de Coimbra, Figueira da Foz (onde
lecionam também o primeiro ciclo, pré-escolar e a dança) e Pombal. Destas
quatro casas surge, anualmente, uma
orquestra sinfónica composta pelos
melhores alunos. É uma iniciativa que
vai no seu terceiro ano, onde existe
um estágio de uma semana com um
maestro.
Para o futuro, pretendem continuar
com o papel social desempenhado e,
finalizando, o presidente afirma que
“daqui a dez anos queremos ter o
dobro dos alunos, com rigor na sua
angariação, e que o constrangimento
financeiro não seja o atual, dando os
mesmos direitos a todos os estudantes.”

