
Ares Novos

O Concerto de
Natal deste ano vai realizar-se

na Igreja de São Pedro de Alverca, às
21.30 horas do dia 13 de Dezembro, local
a que damos primazia pela sua beleza e
sonoridade.

Esta igreja que teve a sepultura, pro-
visória, do Infante D. Pedro e em que
alguns investigadores afir-
mam ter existido sepultu-
ras de templários. Envol-
ta, no que foram outrora,
lugares e casais e de onde
se desfrutava um panora-
ma deslumbrante, princi-
palmente com o nascer e
pôr do sol, fica ao lado
das, agora, ruínas do cas-
telo onde se instalou o
primitivo aglomerado populacional.

Agora, com uma moldura mais
urbana, ainda vemos as actuais es-
cadas de acesso à Igreja que foram
construídas em 1854 e as arrecada-
ções sob o Adro construídas pou-
co tempo depois. Vemos a Calçada
das Pias até ao largo do Castelo que
foi construída nos primeiros anos
deste século, primeiramente como
escadas e, alguns anos depois, es-

tas foram
substituí-
das pela
calçada.

A o
e n t r a r
p o d e m

constatar a
beleza dos azulejos,

frescos e molduras e
disfrutar da sono-
ridade que é
apanágio das
igrejas.

Assim, à se-
melhança de anos
anteriores, o Con-

c e r t o
de Natal da
ACAN vai rea-
lizar-se nesta
magnífica igre-
ja onde, em
anos anterio-
res, cantaram,
entre outros,
coros como o

guindo uma politica da ACAN de provi-
denciar uma maior diversidade de con-
teúdos culturais e apresentar ao públi-
co espectáculos de qualidade que pos-
sam enriquecer o panorama cutural da
cidade de Alverca.

Além da participação do coro da
ACAN, o Grupo Coral Ares Novos, te-

remos presentes o Coro Adul-
to Vox Laci,

de São
Domingos de Rana, que
conta com numerosas presenças
internacionais e nos orgãos de comuni-
cação audiovisuais, e com o Grupo No-
vos Aires de Nigrán, da Galiza, Espanha,
que (sendo quase nosso homónimo)
conta com curriculum bem assente em
Espanha onde é apreciado nas suas

deslocações e nos eventos que de-
senvolve.

Sendo um concerto de Natal ire-
mos ouvir, obviamente, música de
natal, mas também música popular e
alguma música sacra.

É com gosto que convidamos
todos a estar presentes na Igreja de
São Pedro, no dia 13 de Dezembro
de 2003, às 21.30 horas para presen-
ciar este bonito evento que ajudará
a efectivar o espírito do Natal.

Grupo Coral Ares Novos

Publia Hortência, o
Coral Arsis, o Coro
Audite Nova ou o
Coro Cant'Arte, se-
guindo o que já é
uma tradição em
Alverca.

Este ano o Con-
certo de Natal ad-
quire, pela primeira
vez, uma expressão
internacional se-Grupo Novos Aires de Nigrán Coro Adulto Vox Laci
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V ANIVERSÁRIO DA ACAN

Apoio:

AGENDA
Actividades da ACAN

11 Julho 2003  -  21.30 horas
Comem. do Dia Cidade de Alverca

Forum Cultural da Chasa
Alverca

04 Outubro 2003  -  16.00 horas
Comem. do Dia Mundial da Música

Palácio da Quinta da Piedade
Póvoa de Santa Iria

12 Outubro 2003  -  15.30 horas
Núcleo Museológico de Arte Sacra

Vila Franca Xira

22 Novembro 2003 - 15 horas
Concerto de Natal
Casa de S. Pedro

Alverca

Janeiro 2004
Janeiras

Vários Locais
Alverca

Abril 2004
Concerto de Aniversário da ACAN

Alverca

Junho 2004
Encontro de Coros do Concelho

Vários Locais
Concelho de VFX

Julho 2004
Comemorações Dia Cidade de

Alverca

Outras Actividades

8 Dezembro 2003
Concerto de Natal

Igreja de Santa Luzia
Lisboa

8 Dezembro 2003
Concerto de Natal
Igreja de São Jorge

Arroios

No passado dia 6 de Abril ocorreu o
nosso Concerto de Aniversário no Au-
ditório do Centro Comercial Scala, em
Alverca.

Depois de 16 anos a cantar, que com-
pletámos em Outubro, completámos,
também, 5 anos de vida associativa em
Abril. Existe entre os dois valores uma
discrepância que é perfeitamente justifi-
cável pelo âmbito dos nossos objecti-
vos, pela sua evolução e pelo contexto
jurídico em que nos inserimos. Há 16
anos eramos um grupo de pessoas (e
amigos) que se tinham juntado para can-
tar à volta de um maestro com poucas
mais ambições além de cantar e mostar
ao resto da população o nosso traba-
lho. No entanto os objectivos alargaram-
se e, para além daquele objectivo, pre-
tendemos ser um agente activo na inter-
venção cultural em Alverca, e mesmo no
país, e um agente formador dentro da
cultura músical. No fundo, para além de
mostrarmos pela prática a vitalidade e a

beleza da música coral pretendemos ain-
da através de acções várias motivar a
população para a música em geral.

O Aniversário da ACAN e, antes, do
Grupo Coral Ares Novos é uma data que
sempre celebramos e que gostamos de
evidenciar já que mostra a nossa
vitalidade e é onde sempre renovamos
os nossos votos, perante a população,
de um contínuo trabalho na prossecu-
ção dos nossos objectivos.

No Concerto apresentamos um
conjunto de músicas variado, de entre o
nosso reportório, que passaram pela
música popular recente e de outras
épocas, portuguesa e estrangeira,
alguma música profana e alguma música
sacra. Mostramos a diversidade do
nosso reportório num espectáculo fluído
e que pretendeu interagir com o público.

É neste sentido que pretendemos
continuar a trabalhar, para cativar cada
vez mais público e, cada vez mais,
divulgar a música.

ACTIVIDADES DO GRUPO CORAL
Neste lapso de tempo que decorreu

desde a última edição do nosso Jornal o
Grupo Coral Ares Novos, da nossa As-
sociação, mostrou o seu trabalho peran-
te o público em diversas ocasiões sem-
pre com o profissionalismo que as acti-
vidades amadoras obrigam para uma
associação com os nossos objectivos.

Assim tiveram lugar diversos con-
certos que a seguir descrevemos.

O V Encontro Internacional de Gru-
pos de Canto em Arruda dos Vinhos, no
Clube Recreativo e Desportivo
Arrudense, no dia 10 de Maio em que
participou, entre outros, um grupo dos
Estados Unidos que destacamos pela
sua qualidade, o King's Heralds.

Um dos concertos do XIX Encontro
de Coros da ACAL na Capela do Hospi-
tal Egas Moniz, no dia 11 de Maio.

A Inauguração da SFRA no dia 31
de Maio onde decorreu um espectáculo
em que os Coros  de Alverca acompa-
nharam a Banda.

O X Encontro de Coros do Conce-
lho onde participamos em dois concer-

tos: na Igreja da Misericórdia, no dia 6
de Junho, e no Forum Cultural da Chasa,
no dia 8 de Junho, com todos os coros
do concelho e o Orfeão Vale de Cambra.

O encerramento do XIX encontros de
coros ACAL no Centro Cultural
Olivalense, no dia 21 de Junho.

Nas Comemorações do dia da Ci-
dade da ALverca participamos num con-
certo, no Forum Cultural da Chasa,  no
dia 11 de Julho. Esperamos que a nossa
cidade cresça, numa progressão susten-
tada, para todos termos um futuro me-
lhor.

Nas Comemorações do Dia Mundi-
al da Música actuamos na Quinta da
Piedade, no dia 4 de Outubro, com os
grupos Unidos do Baixo Alenjeto e
Ateneu Artistico Vilafranquense.

No Núcleo Múseológico de Arte Sa-
cra decorreu um concerto no dia 12 de
Outubro, no âmbito das intervenções
culturais proporcionadas pela CMVFX.

Um Concerto de Natal que ocorreu
na Casa de S. Pedro, no dia 22 de No-
vembro.
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FEDERAÇÃO NACIONAL MOVIMENTO CORAL

A FENAMCOR é a estrutura de
âmbito nacional unificadora dos ob-
jectivos dos Grupos Corais. Dada a
sua natureza, os grupos que com-
põem esta Federação revestem-se de
especificidades que os singularizam.
Porém, partilham a devoção pela no-
bre arte da música que, aliada a um
papel social de inequívoco valor, os
transforma em agentes culturais im-
prescindíveis ao panorama cultural
português.

Os objectivos que norteiam a
FENAMCOR centram-se na
dignificação da música coral, na pla-
nificação e execução de programas de
acção entre os Grupos Corais que a
integram, no apoio e realização de ac-
tividades relacionadas com as diver-
sas áreas do Canto Coral, na repre-
sentação do Movimento Coral junto
das diversas Entidades, bem como na
valorização e defesa do Património
Musical Português, alargando ainda
a sua acção aos domínios técnico, ad-
ministrativo e logístico dos seus as-
sociados.

Assim, os associados da
FENAMCOR concordam que os Gru-
pos Corais a que pertencem:
- participem numa discussão

alargada e aprofundada, promovida
pela FENAMCOR, que conduza à
reestruturação do Movimento Coral.
A dimensão nacional desta estrutu-
ra constituirá um elemento facilitador
da referida reestruturação.
- participem em acções, dina-
mizadas pela FENAMCOR, promo-
toras da qualificação dos Coralistas
e, consequentemente, do grupo en-
quanto um todo, na perspectiva de
melhorar continuamente o nível ar-
tístico dos seus associados.
- promovam contactos com os
órgãos de soberania locais e nacio-
nais, com o objectivo de estabelecer
protocolos ou de fazer ouvir a sua
opinião junto das Entidades que,
muitas vezes, limitam ou reduzem as
hipóteses de expansão dos Grupos
Corais.

Congregando um vasto número
de associados, esta Federação as-
sumirá uma representatividade que
lhe permitirá apresentar-se com mai-
or legitimidade e peso institucional
junto dos Órgãos de Poder. Deste
diálogo resultarão certamente bene-
fícios para os Coralistas e para as
Direcções que os representam, em
suma, para o Movimento Coral.

CARTA DE PRINCÍPIOS

Vamos proceder ao lançamento do
segundo número do jornal da ACAN em
plena quadra natalícia e no meio de uma
grande crise económica e consequen-
temente social que está bem patente no
dia a dia dos portugueses.

Os reflexos desta crise são mais que
muitos e ao que nos diz respeito são os
recentes e frequentes assaltos às esco-
las de Alverca, incluindo o local onde
ensaiamos.

O Natal é por excelência a altura do
ano mais propícia para as grandes mani-
festações de solidariedade entre as pes-
soas para com os mais desfavorecidos,
as crianças, os mais idosos e os povos
em guerra. Mas não chega. Devemos
contribuir cada um de nós, numa acção
permanente e concertada para que se

EDITORIAL
estenda a todos os dias do ano.

Enquanto grupo, desenvolvemos
uma actividade cultural e social, não
podendo dissociar estas duas compo-
nentes uma da outra, uma vez que um
coro, para além de ser um grupo de pes-
soas que faz música, deve ter uma fun-
ção de enquadramento social dessas
mesmas pessoas, apoiando-as no desen-
volvimento da sua vida afectiva e pro-
fissional e servindo de “almofada” às
dificuldades que a vida sempre coloca a
esse mesmo desenvolvimento.

O movimento coral em todo o mun-
do tem uma expressão muito forte atin-
gindo mais de quatro milhões de coris-
tas/coralistas. Vem isto a propósito do
artigo publicado no jornal “Notícias da
ACAL” deste mês, em que refere que no

próximo dia 14 irá ser celebrado o 13º dia
internacional da música coral. Refere ain-
da “através das suas vozes a comunida-
de do canto coral mundial expressa a sua
solidariedade para com os que sofrem
no nosso planeta. Somos uma imensa
força neste mundo, não só por causa do
nosso elevado número, mas porque so-
mos geradores de energias positivas
que poderão transformar grandes acon-
tecimentos em momentos de comunhão
fraterna entre os povos. Os festivais, en-
contros, sessões de trabalho e concer-
tos corais sem número, que acontecem
um pouco por todo o mundo são bem a
prova da nossa grande força”.

Para terminar, formulamos votos de
um bom natal para todos e que o novo
ano nos traga a todos  um futuro melhor.

Desde a edição anterior do nosso
Jornal ocorreram diversas acções por
parte da comissão instaladora da
FENAMCOR.

Durante os meses de Maio e Junho
foram efectuadas cerca de 50 reuniões
por todo o país, abrangendo todos os
concelhos com coros recenseados com
pelo menos uma reunião. Nessas reuni-
ões foi divulgado o Regulamento Geral
Interno, prestadas diversas informações
e foi reiterada a importância do movi-
mento e da coesão em volta de uma ins-
tituição que possa agolmerar as vonta-
des dos coros e as suas aspirações.

A data do Congresso foi alterada
para 18 e 19 de Outubro de 2003 para
dispensar um maior período de reflexão
e para poder divulgar a um maior núme-
ro de coros a existência do movimento,
ou para relembrar os coros que entre-
tanto se alhearam do muito que está en-
volvido, de modo a juntar mais vonta-
des à volta da Comissão Instaladora.

No Congresso, depois de um dia de
discussão, foi votado o Regulamento
Geral Interno. Foram, também, eleitos os
novos corpos gerentes que vão gerir a
FENAMCOR até ao final de 2005.

A ACAN faz parte da Direcção, o que
muitos nos orgulha e muito trabalho nos
vai dar nos próximos anos porque o
Movimento Coral merece um melhor
enquadramento na nossa sociedade.
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Neste espaço vamos apresentar uma
série de artigos ácerca da voz e do canto
(também do canto coral). O primeiro arti-
go (dividido em duas partes) são
excertos de um texto de Bernard Coulon
e Jean Pyon com o começo de tudo: o
aparelho vocal.

«A produção de um som falado ou
cantado supõe a existência de dois fac-
tores: uma coluna de ar e um orgão
vibrador. Para compreender o que é a
voz temos que ter em conta os dois e
entender bem as suas estreitas relações.
(...) Para seguirmos a trajectória deste ar
que se vai transformar em som musical,
proponho-vos que vos transformeis
numa bolha de ar, no seu trajecto desde
a entrada no nosso organismo até à sua
saída.

A nossa visita começa nas fossas
nasais. Porquê pela entrada dos artistas
(nariz) e não pela porta principal (boca)?
Paciência. Segui o guia! Atenção! Nos
orificios (janelas) do nariz ides sofrer
movimentos completos, turbulências,
causadas pelos cornetos a modos como
caracol. Estes labirintos obrigam a bo-
lha de ar em que vos tornastes, a movi-
mentos rotativos com uma tripla finali-
dade: aquecê-la (da temperatura ambi-
ente até à temperatura do corpo),
humedecê-la (muitas vezes o exterior
está demasiado seco) e limpá-la (tirar-
lhe os sapatos: o pó e os micróbios de-
vem ficar de fora!). (...)

Devidamente massajados, hume-
decidos e desembaraçados da maior par-
te das partículas de pó, haveis, sem o
saber, transmitido ao vosso anfitrião
múltiplas informações olfativas que se
apressa a transmitir ao seu Quartel Ge-
neral (o cérebro). Os caixotes de lixo es-
tão cheios? Ele se apressará a promover
um espirro. Dado que a boca está equi-
pada para prover à alimentação, o nariz
serve para filtrar o ar: a cada um a sua
tarefa!

Não abandoneis as fossas nasais
sem visitar as grutas: admirar os seios.
São cavidades, "cavernas" escavadas
no osso e atapetadas com uma mucosa
diferente da das fossas nasais. A geo-
grafia dos seios compreende os seios
maxilares, situados por altura dos po-
mos faciais, quer dizer dos dois lados
do nariz. São autênticos artistas, não

A VOZ - COMO FUNCIONA?  (PARTE I)
servem para nada no funcionamento do
organismo, apenas são conhecidos pe-
los problemas que ocasionam (sinusi-
te); no entanto... quando se põem a res-
soar, perdoa-se-lhes tudo!...

Comunicam com as fossas nasais
por um pequeno orifício que permite a
sua ventilação e a evacuação do muco.
Em seguida damos conta do seio fron-
tal, por cima da base do nariz e dos so-
brolhos. Este seio está mais ou menos
desenvolvido de conformidade com
cada individuo, desde a sua ausência

A faringe é formada principalmente
por três cartilagens: a tiróideia (...);atrás
fica a cricoideia (...); as duas aritnoides
servem para afastar e esticar as cordas
vocais (...). As cordas vocais ali fixadas
podem girar sobre si próprias ao redor
de um eixo vertical descentrado, de for-
ma a poderem encolher e distender, apro-
ximam ou afastam.

Encontramos pois perante as vede-
tas -as cordas vocais. Não se parecem
nada com cordas de um violino ou de
uma harpa: são como pregas no interior
da laringe, uma forma de fitas estendi-
das horizontalmente entre, à frente, a
cartilagem tiróideia e, atrás, as cartila-
gens aritenoideias(...).

A composição destas "fitas mágicas"
é  a seguinte, indo a partir do exterior
para o interior: à superfície uma vocal,
muito elástico, e por fim, o músculo vo-
cal (... o tiro-aritnoideio interno!) que,
ao contrair-se ou relaxar-se se faz mais
grosso ou se adelgaça.

O espaço de Reinke é o diamante do
cantor. O músculo e o ligamento mais
não fazem do que contrair-se e distender,
engrossar ou adelgaçar as cordas vo-
cais; somente a mucosa vibra; se pode
vibrar em total liberdade é graças a esta
fixação muito peculiar. Se o espaço de
Reike se enche de líquido causado pela
irritação mucosa, desgraçadamente não
pode vibrar livremente e a voz fica rou-
ca, velada (mesmo afónica), como acon-
tece nas manhãs em que acordamos de-
pois de uma noite muito agitada e com
muitos cigarros fumados, ou igualmen-
te provocada por uma laringite.

As cordas vocais são tão perfeitas
que foram imitadas; existem as verda-
deiras cordas vocais e as falsas, coloca-
das um pouco mais acima. O espaço en-
tre os dois pares de cordas recebeu o
nome do seu "descobridor": é o
ventríloco de Morgagni. É muito impor-
tante como primeiro amplificador das
cordas e porque o seu tamanho pode
mudar, influindo assim nas diferentes
sonoridades.

Comprimento das cordas vocais:
Baixo - 24 a 25 mm;
Barítno - 22 a 24 mm;
Tenor - 18 a 22 mm;
Contralto - 18 a 19 mm;
Mezzo - 18 a 21 mm;
Soprano - 14 a 19 mm.

(continua na próxima edição)

total até uma cavidade impressionamte.
Curiosamente não tem qualquer comu-
nicação! Para que poderá servir senão
apenas para podermos cantar? O seio
etmoidal situado entre o osso frontal e o
nariz e o esfenoidal, no centro geográfi-
co do crânio, são menos importantes
para o canto. (...)

Estando bem limpos, tépidos e hú-
midos, abandonamos as fossas nasais
através das cóanas e submergimo-nos
na sala seguinte: a faringe.

A faringe é a encruzilhada entre as
vias respiratórias e digestivas; é um ca-
nal em forma de "U" vertical aberto à
frente. Atenção, senhores cantores:
estais agora perante o principal
ressoador da voz; quando a cabeça está
numa boa posição para o canto (um pou-
co inclinada para a frente), a faringe en-
contra-se no seguimento da coluna ver-
tebral cervical, que poderá comunicar as
vibrações musicais a todo o vosso cor-
po.

Descrevem-se aqui três espaços, de
cima abaixo:rinofaringe (entre o nariz e a
garganta), de seguida a orofaringe (en-
tre a boca e a garganta) e, finalmente, a
laringofaringe entre a garganta e a "ve-
deta do dia", o orgão fonador propria-
mente dito: a laringe. (...)

1.Sinus
2.Fossas
Nasais
3.Cavum
4.Palato
Mole
5.Língua
6.Epiglote
7.Cordas
Vocais


