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Abrimos
o caminho

A Quebra Notas está a completar
uma década de atividade, ao longo
da qual se tem afirmado como
uma das escolas de música de
referência na região de Lisboa e
Vale do Tejo.

Estivemos à conversa com os responsáveis, os professores Alfredo Soares e Andreia Pereira. Os dois têm uma
larga experiência no ensino da música e, a dada altura,
decidiram apostar num projeto próprio, onde pudessem
concretizar as suas ideias.
O projeto arrancou então em 2008, na altura num outro
espaço de dimensões mais reduzidas. Rapidamente sentiram um boom na procura de alunos, chegando perto dos
200 logo no primeiro ano de atividade. O súbito crescimento
ter-se-á prendido com o facto de terem aparecido como
uma alternativa, face ao panorama existente em Almada
dentro do ensino da música. “Também trabalhamos com a
formação ligada à música clássica mas oferecemos a possibilidade de outro tipo de repertório, mais pop/rock. Essa foi
uma das lacunas que vimos na cidade e entendemos que
fazia sentido criarmos uma oferta nestes moldes”, dizem.
Há quatro anos que estão presentes no espaço atual,
com seis salas e um local para comercialização de instrumentos e equipamentos musicais. Contam com uma
dezena de professores e a média anual de alunos tem-se
situado nos 300.
A sua oferta de cursos inclui
um conjunto de Cursos Livres
para uma ampla diversidade de
instrumentos musicais, tais como
Guitarra Clássica e Elétrica,
Piano, Canto, Bateria, Violino,
Saxofone, Flauta Transversal,
entre outros, onde a aprendizagem é feita consoante o ritmo de
cada um dos estudantes. Simultaneamente, a Quebra Notas tem
a particularidade de ser a única
escola de música local com uma
certificação da DGERT, para o
caso das suas ofertas de Cursos
de Certificado Profissional. Aqui,
das respetivas áreas de formação
destacamos o curso de Técnica
Vocal e Técnico de Som.
Ainda sobre o ensino da
Quebra Notas, os responsáveis explicam-nos que, para
além dos elevados parâmetros
no ensino da leitura musical,
do desenvolvimento auditivo e
dos aspetos técnicos de cada
instrumento, a escola define-se
por “abrir o caminho aos alunos,
mostrando-lhes o que poderão
fazer e encaminhando-os para
uma especialização, naquelas
situações onde eles demonstram
essa potencialidade”.
No calendário da Quebra
Notas, merecem destaque as
audições que são realizadas
anualmente e que reúnem a
grande maioria dos seus alunos.
“É o auge do nosso trabalho e,
dada a quantidade de alunos, é
necessário que o evento dure normalmente dois dias. Em edições
anteriores, temos conseguido encher uma sala para 500 pessoas
em cada um dos dias”, partilham.

