
Ares Novos

AGENDA
A caminho de 16 anos de existência

o Grupo Coral Ares Novos tem sido pre-
sença assídua no panorama cultural do
nosso concelho e não só.

Desde que no outono de 1987 o
maestro Eli Camargo Júnior reuniu um
punhado de boas vontades para arran-
car com um coro, este não mais parou,
tendo iniciado com um reportório de
música popular e folclórica vindo, pou-
co tempo depois, a abarcar outros gé-
neros musicais, que vão da música
renascen-
tista à
c o n t e m -
porânea,
incluindo
a música
sacra.

A o
longo des-
tes quase
16 anos de
vida co-
ral, 7 dos
quais com
o maestro Eli Camargo Júnior, tendo
deixado como seu sucessor até aos dias
de hoje o maestro Paulo Cairrão, realiza-
mos 128 actuações um pouco por todo
o país e estrangeiro e foram ensaiadas
mais de 110 peças de música.

Um dos nossos maiores problemas
desde sempre é o de não ter um espaço
nosso onde possamos realizar tudo aqui-
lo a que nos propomos fazer em prol da
comunidade de Alverca. As entidades
locais são conhecedoras da nossa situa-
ção. Vamos aguardar com serenidade a
hora de podermos ter uma sede.

No que diz respeito ao Grupo Coral
estamos a trabalhar para a melhorar os
coralistas e aumentar o seu número.
Quem gosta de cantar pode juntar-se-
lhe, os ensaios são às segundas e quin-
tas numa das salas da Escola Primária
nº 2, junto ao campo pelado do FC
Alverca.

Há cinco anos atrás, o Grupo Coral,
deitou as mãos à obra e formou a ACAN
- Associação Coral Ares Novos. Em boa
hora se deu este passo para o

associativismo abrindo assim caminho
para novas actividades, bem como para
uma maior autonomia administrativa e
financeira. Este novo estatuto permitiu-
nos atingir novas dimensões nos con-
tactos quer com as entidades oficiais
quer com as privadas.

Os objectivos da nossa associação
prendem-se com a promoção cultural e
recreativa dos seus associados e da co-
munidade em que está inserida, visan-
do a participação e o desenvolvimento

da respec-
tiva comu-
nidade de
Alverca.

N e s t e
s e n t i d o ,
além do
Grupo Co-
ral, tem-se
desenvol-
vido um
c o n j u n t o
de activi-
dades e

sentiu-se a necessidade de proceder ao
lançamento de um espaço informativo
no qual seja espelhada a alma da ACAN
e dê a conhecer o desenrolar das suas
actividades aos associados e á
população em geral, para que mais gen-
te conheça a ACAN e adira ao nosso
projecto, cultural e recreativo. Este
espaço também pretende divulgar a cul-
tura nas suas várias expressões, mas
dando especial enfase à expressão coral
e ao movimento coral na sua
generalidade. Pretende, ainda, contribuir
para a formação, cultu-ral e técnica, dos
seus leitores.

Como prenda pela comemoração
dos 5 anos de associativismo vamos,
então, proceder ao lançamento do
número zero do jornal da ACAN no nos-
so concerto de aniversário, dia 6 de abril,
sendo posteriormente editado com uma
periodicidade trimestral.

Um bem haja a todos aqueles que
desde a primeira hora têm apoiado o
Grupo Coral, e mais tarde a ACAN, e
que felizmente são muitos.

EDITORIAL
Actividades da ACAN

6 Abril 2003  -  17.00 horas
Concerto de Aniversário da ACAN

Auditório Scala - Alverca

10 Maio 2003  -  21.00 horas
V Festival Internacional de

Grupos de Canto
Arruda dos Vinhos

17 Maio 2003  -  16.00 horas
Encontro Coros ACAL
Hospital Egas Moniz

Lisboa

6 Junho 2003  -  21.30 horas
Encontro de Coros do Concelho
Igreja Matriz - Vila Franca Xira

8 Junho 2003
Encontro de Coros do Concelho

Encerramento - Alverca

21 Junho 2003  -  16.00 horas
Encer. Encontro Coros ACAL

Lisboa

Actividades no Concelho

5 Abril 2003  -  16.00 horas
Ensemble Vocal de Lisboa

Salão Nobre Paços do
ConcelhoVila Franca de Xira

3 Maio 2003  -  16.00 horas
Recital de Canto e Piano

Palácio Quinta da Piedade
Póvoa de Sta. Iria

7 Junho 2003  -  21.00 horas
Encontro de Coros do Concelho

Alhandra

Outras actividades

14/15 Junho 2003
Congresso FENAMCOR

Federação Nacional Movimento Coral
Pombal
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A ACAN está a desenvolver uma
iniciativa junto às escolas do 1º ciclo do
ensino básico de Alverca no sentido de
as ajudar no desenvolvimento musical
das crianças que as frequentam.

O objectivo que se pretende alcan-
çar em primeiro lugar será o de propor-
cionar às crianças deste nível de ensi-
no, experiências e vivências musicais a
partir das quais possam iniciar uma ca-
minhada na descoberta do mundo dos
sons.

Fazer música,  apreciar e
contextualizar são os três vectores e mo-
tores deste projecto onde, através de ac-
tividades como cantar, tocar, ouvir e ler,
iniciam os alunos no mundo dos sons e
das emoções.

Esta é a filosofia e o espírito do pro-
jecto que a ACAN preconiza para as es-
colas do 1ª ciclo do ensino básico de
Alverca.

É nestas tenras idades que pode ser
incutido o gosto pela música e, mesmo,

Decorreu de 11 a 27 de Fevereiro
um Curso de Técnica Vocal da ACAN,
ministrado pelo maestro Paulo Cairrão,
direccionado para pessoas que tenham
um uso intensivo da voz profissional-
mente.

Este foi um curso introdutório numa
temática tão vasta como negligenciada.
Este é um problema que atinge um gran-
de número de profissionais que fazem
um uso intensivo da voz (como profes-
sores, comerciais, etc...) e que, nos ca-
sos extremos, pode causar problemas
muito graves e irreversíveis nas cordas
vocais, uma área tão sensivel como é a
voz.

O curso mostra um conjunto de téc-
nicas e exercícios que permitem melhor
a postura Vocal. O maestro Paulo
Cairrão expressou que «o uso correcto
da voz é em si uma aprendizagem e,
como toda a aprendizagem, deve pas-

CURSOS DE TÉCNICA VOCAL

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO MUSICAL

NO ENSINO BÁSICO EM ALVERCA

CONCERTO DE

NATAL

Apoio:

sar por etapas distintas que vão desde a
consciencialização de uma técnica
fonatória até chegar ao emprego da
mesma de uma forma inconsciente e
automática». Assim «o mecanismo
fonatório será o ponto de partida para a
aprendizagem da técnica vocal com o
fim de tirar o maior rendimento sem que
se ressintam as cordas vocais».

Como para muitos a Voz é um ins-
trumento de trabalho a ACAN vai
disponibilizar este curso introdutório e
outros de desenvolvimento em datas
próximas ainda a estabelecer.

O número de pedidos de esclareci-
mento, durante o curso e posteriormen-
te, revela o desconhecimento geral des-
ta problemática e a aceitação, por parte
da população, de iniciativas deste
género.

Para mais informações podem
contactar o 966 278 295.

desenvolver aptidões que mais tarde são
mais dificeis de aflorar.

Com um conjunto de acções, não
necessariamente dispendiosas,
podemos apelar para a imaginação das
crianças e, com um conjunto de
«brincadeiras», desenvolver as aptidões
instrumentais, o gosto da audição
consciente e a capacidade de avaliação
do mundo francamente complexo da
música.

Neste momento o projecto está em
discussão com a Direcção Regional de
Educação de Lisboa, a entidade que
regula e administra as actividades das
escolas do ensino básico.

Espera-se que a DREL não arraste o
processo para que este se possa iniciar
no próximo ano lectivo.

«diz-me eu esquecerei...
ensina-me e eu lembrar-me-ei...
envolve-me e eu aprenderei...»

Proverbio Chinês

JANEIRAS

Na noite de 7 de Dezembro do ano
passado, na Igreja de S. Pedro de
Alverca decorreu o Concerto de Natal
da ACAN.

Neste evento participou o Grupo
Coral Ares Novos, da ACAN, pela mão
do maestro Paulo Cairrão, o Coro da
Paróquia de S. Pedro de Alverca, dirigido
pela maestrina Paula Faria e o Coro do
Hospital de Egas Moniz, conduzido pela
maestrina Maria Clara Correia.

Este evento, que se repete há já vári-
os anos, foi agraciado por uma boa
moldura humana que aquela época na-
talícia sempre propicia.

Nesta época de boa vontade é
sempre agradável ouvir os cânticos
natalícios.

Em Janeiro passado a ACAN propor-
cionou às gentes de Alverca, através do
Grupo Coral Ares Novos, os tradicionais
cantares das Janeiras.

O Grupo deslocou-se a diversas ins-
tituições em  Alverca onde pôde dar
liberdade a uma velha tradição da cultura
Portuguesa.

O Grupo Coral Ares Novos cantou
as Janeiras na Junta de Freguesia de
Alverca, no Centro de Reinserção Social
do CEBI, no Lar da 3ª Idade do CEBI, na
Casa de São Pedro de Alverca e nas
novas instalações da Misericórdia de
Alverca.

Em qualquer um destes sitios
deixaram alegria e boa disposição com
as quadras alusivas à época e aos
lugares por onde passavam.

Apesar da longa maratona de uma
tarde inteira a cantar ainda os fomos
encontrar, cansados, mas bem dispostos
à saída da Misericórdia de Alverca em
que alguns diziam que «a noite ainda
não tinha acabado» e haveria
«cantorias» até de madrugada.

Numa casa portuguesa fica bem o
pão e o vinho, mas também sabem bem
os cantares portugueses, concerteza.
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A FENAMCOR foi fundada a 28 de
Fevereiro de 2003 pela mão da Associ-
ação Coral Ares Novos de Alverca, da
Sociedade Euterpe Alhandrense, do
Ateneu Artístico Vilafranquense, da
Casa da Gaia de Argoncilhe, do Coral
Fides-Orfeão de Valbom e do Orfeão de
Rio Tinto. Neste momento está-se a pro-
ceder à inscrição de sócios para, a 14 e
15 de Junho deste ano, se elegerem, em
congresso, os primeiros corpos geren-
tes.

A ideia de uma Federação surgiu em
2000 aquando da realização do I Con-
gresso do Movimento Coral Português,
na cidade de Seia, organizado pelo
Orfeão de Seia, com a participação de
cerca de 80 Grupos Corais. Entre di-
versos assuntos discutiu a organização
nacional dos Grupos Corais e concluiu
pela necessidade de se avançar para a
respectiva estruturação, mandatando o
II Congresso, a realizar no ano seguinte,
para aprofundar este debate.

No II Congresso, realizado
em Novembro de 2001, em Santa
Maria da Feira, estiveram presen-
tes cerca de 70 Grupos Corais.
Como conclusão da discussão
em torno deste ponto foi eleita
uma Comissão Permanente do
Movimento Coral, tendo-lhe
sido atribuído um mandato de um
ano, para apresentar uma propos-
ta de estrutura, já que nas conclusões
ficou aprovada a necessidade da exis-
tência de uma Estrutura Nacional que
congregasse o Movimento Coral Portu-
guês, que o representasse, e no fundo
contribuísse para a sua dignificação.

Possuidora deste mandato a Comis-

são Permanente definiu como estratégia,
o chegar ao contacto com o maior

número possível de Grupos Corais. Nes-
te sentido, foram marcadas perto de uma
dezena de reuniões
de Norte a Sul do país
com o objectivo de
auscultar os Grupos
Corais acerca de qual
o melhor caminho a
seguir.

A opinião mani-
festada pelos cerca de
100 grupos que parti-
ciparam nessas reuni-
ões foi aquela que a
Comissão Permanen-
te apresentou, a 12 de
Outubro de 2002, no
Plenário de Alhandra
(na qual estiveram presentes mais de 60
Grupos Corais): a criação da Federação,
assente na adesão directa dos Grupos
Corais a esta estrutura.

Este foi o modelo escolhido essenci-

almente por quatro razões:
- a estrutura deve ser aglutinante para
que todos os Grupos Corais possam ter
a possibilidade de aderir;
- a estrutura deve ser equilibrada, por-
que o Movimento Coral é profundamen-
te heterogéneo e disperso do ponto de

vista geográfico, e
é desejável que,
nesta fase de ar-
ranque, todos os
coros, de todas as
regiões do país, se
sinta representa-
dos da mesma
forma.
- a estrutura deve
ser autónoma fi-
nanceiramente,  e
obviamente tem
custos completa-
mente diferentes, e

necessariamente menores, a instalação
de uma Federação de âmbito nacional,

I Congresso Nacional do Movimento Coral em Seia

II Congresso Nacional do Movimento Coral em Sta. Maria da Feira

com ligação directa aos Grupos Corais.
- o período de instalação e arranque de

uma estrutura como esta Federação não
deve demasiado demorado. É importan-
te que o mesmo seja rápido, de forma a
não provocar desalento entre todos os
que se envolveram no projecto, pois,

como tem sido possível
constactar, existe uma enorme
expectativa nos Grupos Corais
que têm participado, quer nos
Congressos, quer nas diversas
reuniões que entretanto se rea-
lizaram.

Escolhido o modelo, a Co-
missão permanente foi
mandatada para proceder à ins-
talação da Federação, o qual

aconteceu a 28 de Fevereiro deste ano.
No entanto, decorrido dois anos e

meio de trabalho consecutivo e de um
esforço administrativo e financeiro su-
plementar por parte destes coros, o seu
trabalho continua.

Neste momento estão a investir o seu
tempo na divulgação da FENAMCOR
aos coros e no apelo para a sua inscri-
ção na Federação. Para isto irão proce-
der a um conjunto mais vasto de reuni-
ões regionais onde apresentarão a fede-
ração, o Congresso Eleitoral, o Regula-
mento Geral Interno da Federação para
discussão, e mais um conjunto de infor-
mações necessárias ao seu funciona-
mento.

O I Congresso da FENAMCOR rea-
lizar-se-á a 14 e 15 de Junho de 2003, em
Pombal, e ditará os destinos da Federa-
ção e do Movimento Coral. Todos os
Grupos Corais interessados devem ins-
crever-se na Federação e no Congresso
para fazerem parte desse destino.

FEDERAÇÃO NACIONAL MOVIMENTO CORAL
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Apesar da ACAN estar a comemorar
o seu 5º aniversário, a sua história é bem
mais longa e remonta a Outubro de 1987,
à quase 16 anos, nessa altura respon-
dendo por Grupo Coral Ares Novos. Po-
derá ter mudado, ligeiramente, o nome
mas os objectivos mantêm-se, poden-
do-se dizer que, nesta nova estrutura,
até se ampliaram tornando-se mais
abrangentes.

Se em Outubro de 1987 começou,
com o Maestro Eli Camargo Junior, e
em Maio de 1988 se estreou com a sua
primeira apresentação (um pequeno
apontamento de três peças) na abertura
de uma Exposição Colectiva de Pintu-
ra, até a este momento teve um percur-
so diversificado tanto musicalmente
como geograficamente.

Alguns trabalhos com coros e
maestros de renome.

Das pequenas apresentações
do início e dos concertos conjun-
tos até à altura em que o Grupo
foi responsável pela totalidade de
um concerto passaram-se 2 anos
e variadas viagens, até a um con-
certo no Convento de Sto.
António nas Cachoeiras, local
onde, anos mais tarde, fariam um
concerto temático, de música do
séc. XVIII, já com o Maestro Paulo
Cairrão.

No seu percurso trabalharam com
coros e maestros de renome e participa-
ram em actividades inovadoras no
âmbiente coral português.

Em Maio de 1992, trabalharam com o

Públia Hortência e o Grupo Vocal Arsis e
o maestro Paulo Brandão em actividades

das quais resultaram um conjunto de
concertos que incluiam obras deste
maestro para o
Bicentenario da
Revolução Francesa,
em Paris.

Apreço pelo trabalho
com pequenos grupos

instrumentais.

De trabalhos com
pequenos grupos
instrumentais podem-
se destacar a série de
concertos efectuados,
em Abril de 1993, com o
Coral In Vita Música e o concerto do 4º
Aniversário da ACAN, em Abril de 2002,
com a pianista Glaucia Leal.

Nas camadas jovens iniciaram um

projecto de apresentação e
desmistificação da música coral, através
da decomposição do coro e da música
coral e da apresentação desses mesmos
exemplos na música contemporânia.

Mais de 120 actuações
e uma centena de peças

músicais

Ao longo dos quase
16 anos de vida, como
Grupo e como Associa-
ção, participaram em mais
de 120 actuações em que
apresentaram ao público
mais de uma centena de
peças músicais (algumas
de criação colectiva do
próprio grupo), partici-

pando em concertos um pouco por todo
o país e no estrangeiro.

ASSOCIAÇÃO CORAL ARES NOVOS
Destes destacam a viagem a

Matadepera (Barcelona), em Janeiro de

1997, onde um dos concertos foi na
Basílica de Monserrat e os concertos na
Madeira, em Maio de 2001. Destacam,
ainda, a regularidade de alguns eventos

organizados pelo Grupo e a As-
sociação, tais como os concer-
tos de Natal, os Encontros de
Coros de Alverca, e outros onde
participam, tais como os Encon-
tros de Coros do Concelho (duas
vezes organizados pelo Ares No-
vos) e os Encontros de Coros da
ACAL.

Actividades variadas e
abrangentes para a

população.

Nestes últimos anos, já como
Associação, desenvolveram algumas
actividades e projectos no âmbito da di-
versificação das actividades da ACAN,
tais como: os Cursos de Técnica Vocal,
que pretendem ajudar os profissionais
que utilizam muito a voz (professores,
comerciais, ...), e outros cursos deriva-
dos; o projecto de Expressão e Educa-
ção Músical nas escolas do Ensino Bá-
sico, do qual irá derivar o projecto de
Coro Infantil e este jornal.

Este é o início de uma vida cheia de
actividades que se querem, cada vez
mais, próximas das aspirações e neces-
sidades da população de Alverca. As-
sim esperam evoluir e através dessa
evolução chegar a mais pessoas de to-
dos os sectores e de todas as idades em
acções que contribuam para a melhoria
pessoal e geral da população a um nível
músical e cultural.

Concerto na Madeira em Maio de 2001

Os Ares Novos em Matadepera, em Janeiro de 1997

1º Concerto do Ares Novos em Alverca, em Maio de 1988


