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A Academia de Artes de Chaves surge em 2008, fruto
da vontade vincada de Luciano Pereira e Marcelo
Almeida que, ao terem estudado no Conservatório
Regional de Gaia, indagaram-se sobre como seria se
existisse um Conservatório na região.

Da hipótese à realidade foi um pequeno passo e, em entrevista
connosco, Luciano Pereira explica-nos que, “ao ponderar sítios para
albergar este projeto, houve a sorte de falarmos com o presidente do
Município de então, João Batista, que na altura edificava o Centro Cultural. Após exposição e submissão do projeto, este foi aceite pela Câmara
Municipal através de concurso público”.
Assim, há 10 anos, levaram a cabo um conjunto de ações junto das bandas filarmónicas da região. Um dos pontos visava a abertura de um protocolo
direto entre Academia, Câmara e Bandas, a fim de reduzir significativamente as
propinas dos alunos não financiados. Logo no ano letivo de 2008/2009, obtiveram
o paralelismo pedagógico, exercendo a partir daí a sua atividade assente em dois
pilares fundamentais: desenvolver artisticamente o meio, através do ensino de qualidade, e tornar a escola numa referência nacional. Hoje, contam com cerca de 300 alunos,
de vários pontos do país, acompanhados por um corpo docente que se caracteriza em
simultâneo pela sua juventude e experiência.
A grande procura, como explica o maestro, deve-se ao facto de que, “na altura da fundação, houve a intenção de que este fosse um local de exigência e qualidade. Tentámos incutir
que isto é um curso oficial com objetivos a atingir”, acrescenta. Paulatinamente, essa ideia
assentou e hoje têm a funcionar, para além do Departamento de Teatro e Artes Dramáticas, em
curso livre, os três níveis de ensino artístico especializado: Iniciação, Básico e Secundário. Este
último teve que ser reestruturado e, assim, foi criado o Curso Profissional de Instrumentista em
parceria com o Agrupamento de Escolas. O sucesso foi enorme e grande parte dos alunos do ano
transato seguiu para o ensino superior, dando visibilidade acrescida à escola.
No que às suas condições físicas diz respeito, a Academia de Artes de Chaves encontra-se equipada
com salas de aulas e ensaios e conta com o Auditório Municipal para as suas atividades. A lógica de parceria
com as demais referências da região está sempre presente, nomeadamente nas múltiplas atividades que
traduzem essa colaboração, “no sentido de que os alunos tenham contato direto com a experiência artística
fora do contexto escolar, fundamental para o seu futuro como artistas”, sublinha o músico. É de destacar a
Orquestra de Sopros, que tem crescido, com apresentações internacionais e 11 prémio ganhos.
No que ao futuro diz respeito, os fundadores pretendem, concluindo, que “a escola esteja totalmente cimentada
como referência nacional do ensino artístico, que a taxa de conclusão e sucesso continue a ser elevada e que,
acima de tudo, permita aos alunos serem músicos profissionais ou, pelo menos, bons ouvintes”.

