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Trazer

cultura à região
Águeda é uma terra fortemente ligada à Música, concentrando inúmeras associações
de índole cultural e recreativa, tais como Bandas, Coros e Grupos Folclóricos. Durante
muito tempo sentia-se, porém, uma lacuna no que ao ensino e formação dizia respeito.

Foi nesse cenário que
um grupo de cidadãos locais reuniu esforços para
fundar o Conservatório de
Música de Águeda, a 27 de
janeiro de 1995. Um dos
instituidores – dentro de um
conjunto de onze – foi o Comendador Augusto Gonçalves, atualmente Presidente
da Direção.
Numa conversa em que
ficámos a conhecer melhor esta entidade, foi o
nosso interlocutor, a par
de Joaquim Vidal Santos,
Diretor Pedagógico desde 2001. Remetendo-nos
para o trajeto percorrido
pelo Conservatório nos
seus anos iniciais, Augusto
Gonçalves explica que este
não foi um caminho isento
de dificuldades. Dificulda-

des essas que se faziam
sentir, nomeadamente, na
captação de docentes que
pudessem vir lecionar em
Águeda. Conforme lembra,
“chegavam a vir professores de zonas como Braga
ou Famalicão”. Atualmente,
com a maior oferta disponível, este é um desafio cada

vez mais controlado.
A evolução do Conservatório deu-se também,
em grande parte, por via
de uma séria aposta na divulgação da sua atividade.
Algo que se concretizou
com “a participação nas
iniciativas culturais que
iam acontecendo tanto em

Águeda como em concelhos
vizinhos”. Foi-se “impondo e consolidando” e, à
medida que se foi dando
a conhecer, incrementou
o seu número de alunos,
chegando assim aos atuais
cerca de 250.
Para atender às suas
necessidades, conta com
uma equipa altamente qualificada de professores,
que presentemente são 29.
Relativamente aos aspetos
que definem o ensino neste
estabelecimento, Joaquim
Vidal Santos lembra que
o Conservatório tem por
objetivo principal seguir
os requisitos que lhe são
colocados pelo Ministério
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da Educação. Considera, a esse respeito, que o sistema no qual se insere
é um caso de sucesso: “Já recebemos
alunos visitantes de outros países da
União Europeia que se encontravam
em Erasmus e que consideraram o
nível dos nossos alunos bastante
elevado. É, aliás, muito habitual ouvirmos notícias de jovens portugueses
que conseguem entrar nas principais
orquestras e isso deve-se ao modelo
que foi implantado nos últimos anos,
em que há uma rede de escolas que,
desde o início, proporcionam uma
especialização neste tipo de ensino.
Noutros países europeus, o ensino
da música é desempenhado em escolas de ensino regular”, explica. No
entanto, comenta também a diferença
de condições que existe entre escolas
públicas e privadas, com as anteriores
a beneficiarem do “dobro das horas de
ensino individual para prepararem os
seus alunos”.
Abordando o futuro, Joaquim Vidal
Santos dá ênfase à motivação de “melhorar cada vez mais a qualidade do
ensino aqui oferecido”. Para isso, e de
acordo com Augusto Gonçalves, está
em fase final de aprovação o projeto
de intervenção nas suas instalações.
Desde a fundação que o Conservatório funciona na Casa do Adro, edifício
secular que é património do Município. Para que esteja melhor adaptado
às necessidades que se vão fazendo
sentir, está previsto o arranque de
obras de renovação do seu exterior
e de ampliação do seu espaço. “É o
nosso grande desafio e esperamos
que, para o ano, possamos dar outras
notícias acerca disto”, conclui.

