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São apenas duas edições de um concurso pensado e criado pela equipa APEM/Cantar 
Mais em 2019. No entanto, o que envolveu e envolve este projeto tem já muito que se diga 
e, principalmente, muito para refletir sobre a sua função e sobre as várias implicações nos 
processos de ensino e aprendizagem da música. E é isso que pretendemos fazer neste 
último Editorial do ano letivo, em jeito de balanço e com o objetivo de partilhar ideias, 
conhecimentos e algumas preocupações e interrogações a este propósito, sem deixar de 
perspetivar alguns caminhos para a música na educação, que ainda se tornaram mais claros 
dois anos letivos depois do lançamento de um projeto único na educação em Portugal.

Quando estávamos quase a chegar ao primeiro quinquénio do Projeto Cantar Mais (2015-
2020) e no quadro de uma prática sistemática e permanente de pesquisas, estudos, 
questionamentos e reflexões sobre a produção musical, o cantar e as canções que o 
próprio desenvolvimento do Cantar Mais exige, considerámos que devíamos criar um 
“evento” que envolvesse diretamente as crianças e jovens e, simultaneamente trouxesse 
mais músicas e músicos para o Projeto. Não vamos aqui relatar todo o processo e as 
várias fases de discussão interna de criação deste concurso, mas vale a pena partilhar 
a riqueza dessa mesma discussão, essencialmente em três dimensões que o concurso 
engloba: 1) a criação musical; 2) fatores que influenciam os processos de escrita para 
canções e os seus métodos; e 3) a promoção de práticas artísticas nas escolas.
1) No projeto de concurso de escrita para canções, a criação de uma canção inédita sem 
palavras é onde tudo se centra. Tornou-se condição essencial trazer para o início de todo 
o processo músicos conhecidos do público em geral e que toda a equipa os considerasse 
com valor artístico e musical inquestionável. E com essa condição, o músico ser capaz de 
corresponder ao desafio de, partindo do seu próprio estilo e sonoridades características, 
criar um objeto musical cantável por crianças. 
E o que queremos dizer com um objeto musical cantável por crianças? Para responder 
a esta questão de princípio do Cantar Mais, é fundamental conhecer o sistema vocal, o 
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desenvolvimento anatomofisiológico e o comportamento da voz infantil cantada como 
sistematiza Ana Leonor Pereira (2009)1, cujos processos de desenvolvimento de técnicas 
vocais se tornou uma referência para o nosso trabalho com tutoriais no Cantar Mais2. 
Como escreve a autora, o repertório da voz infantil deve respeitar as capacidades físicas 
e fisiológicas das crianças, bem como as suas capacidades cognitivas, emocionais e 
psicológicas. (Idem, pag.41). Daí a importância na seleção de repertório com implicações, 
desde logo, na adequação à tessitura vocal da criança assim como nas características 
melódicas e rítmicas da música para ser cantada por crianças.
2) Sobre a escrita para canções, a literatura especializada, principalmente anglo-
saxónica, é muito rica, para além de haver uma proliferação de guias, manuais, cursos 
e ideias no mundo digital sobre a escrita de canções. No nosso caso refletimos sobre 
o trabalho de Felicity A. Baker3 e recolhemos muita informação do seu livro Therapeutic 
Songwriting - Developments in Theory, Methods, and Practice (2015)4. A escrita de e 
para canções como prática terapêutica apresentada por esta autora ensina-nos de uma 
forma muito estruturada e aprofundada desde aquilo que pode representar socialmente 
e culturalmente uma canção, até aos diversos métodos de abordagem pedagógica da 

escrita, tanto dando ênfase à criação literária como à criação musical. Um dos aspetos 
muito interessantes da escrita para canções é precisamente a sua versatilidade e potencial 
de objetivos. Através dos processos de escrita para canções, criam-se oportunidades 
para que crianças e jovens possam experienciar ideias com palavras, autoestima e 
autoconfiança, permitindo exteriorizar sentimentos e emoções e processá-los depois ao 
nível cognitivo. A combinação da linguagem e da música para a criação artística potencia 
toda essa expressão e se o processo se desenvolver em contexto de grupo, como o que 
propomos no concurso, as competências de negociação, consciência do papel de cada 
um e a sua responsabilidade no grupo, tornam-se requisitos essenciais. Para além disso, 
os membros do grupo necessitam de gerir a integração e a síntese das múltiplas ideias/
histórias numa só história – a letra da canção. Os fatores socioculturais têm também um 
papel relevante nos processos de escrita para canções, uma vez que cada criança e 
jovem representa um mundo, a escola outro mundo, sendo que também a própria música 
adquire diversos papéis em diferentes grupos socioculturais.
3) Consistindo o nosso grande objetivo na promoção de práticas artísticas nas 
escolas, o projeto de escrita para canções, operacionalizado no concurso “Canção 
à espera de palavras” veio concretizar de forma evidente esse objetivo, dado que 
todos os grupos/turma concorrentes tiveram que apresentar em áudio e /ou vídeo a 
sua (re)interpretação da canção com a letra criada. Convém, no entanto, esclarecer o 
que se entende por práticas artísticas. Acompanhamos a designação de que prática 
artística em detrimento de arte, justifica-se pelo reforço da ideia de experimentação, 
abertura ao processo e aos cruzamentos disciplinares. Esta escolha tenta também 
valorizar a prática e o processo da sua construção, para além das técnicas 
artísticas que são mobilizadas (Hugo Cruz, 2020, p.19)5. Na génese do projeto, 
colocámos assim o enfoque na experimentação, abertura e cruzamento disciplinar e 
considerámos que desta síntese poderiam resultar práticas artísticas. Do cruzamento 
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do português e da música num processo simultaneamente coletivo e individual em 
que o espaço e o tempo musical e as dinâmicas sociais se interligam, é propiciada 
a experiência artística e arte como direito de todos, horizontalidade, tomadas de 
decisão partilhadas, participação efetiva nos processos, ligação aos lugares, e o 
ponto de partida dos processos ser a própria comunidade (idem, p.20).

De facto, a grande adesão do meio escolar a este concurso (> 8 000 crianças em 
2021 e > de 11 000 em 2022) e o feedback muito positivo de muitos professores, 
colocam-nos várias questões educativas e políticas num processo de participação 
que de simples não tem nada, quando sistematizamos o que ele inclui:
1) a audição musical;
2) a interiorização da música - melodia, ritmo, forma;
3) a interpretação vocal;
4) a reflexão sobre as temáticas que a sonoridade e estilo de música poderão convocar;
5) a descoberta e seleção de palavras adequadas ao ritmo e melodia;

1) https://www.apem.org.pt/page14/downloads/files/artigo_apem_voz_pdf.pdf 
2) https://www.cantarmais.pt/pt/formacao/tutoriais/tutoriais 
3) https://findanexpert.unimelb.edu.au/profile/89810-felicity-baker 
4) https://link.springer.com/book/10.1057/9781137499233 
5) https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/132440/2/445638.pdf 
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6) a consciência fonológica da língua portuguesa;
7) a construção de sentidos, ou seja, a morfologia, sintaxe e semântica da língua portuguesa;
8) a fruição estética.

A criação de projetos educativos e artísticos para a participação de comunidades 
educativas pode alcançar objetivos tão abrangentes quanto específicos aos mais 
diversos níveis das áreas de competências apresentadas no perfil dos alunos à saída 
da escolaridade obrigatória. 
Evidentemente que por mais extraordinária que seja a conceção de projetos 
artísticos para as escolas, pouco acontece e pouco impacto têm nas aprendizagens 
dos alunos se as práticas pedagógicas e didáticas no dia a dia da escola não 
incluírem “material artístico”  e não se adequarem às realidades sociais e educativas 
que a complexidade das sociedades atuais comporta. 

A importância das rotinas educativas que impliquem relações pedagógicas positivas, 
espaço físico adequado, devidamente apetrechado e saudável, tempo para 
experimentar, criar, debater e avaliar, é hoje condição essencial para uma escola 
melhor, onde, na riqueza do seu quotidiano, se podem integrar projetos e outros 
recursos que a complementem. 
Acreditamos que é a partir do interior da escola, como solo preparado para todos e 
diversificados cultivos, que a humanidade se desenvolve na sua integridade e globalidade.

https://www.apem.org.pt/page14/downloads/files/artigo_apem_voz_pdf.pdf
https://www.cantarmais.pt/pt/formacao/tutoriais/tutoriais
https://findanexpert.unimelb.edu.au/profile/89810-felicity-baker
https://link.springer.com/book/10.1057/9781137499233
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/132440/2/445638.pdf
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Trabalho do CFAPEM - balanço do ano letivo

Neste final de ano letivo, a equipa APEM faz um balanço muito positivo da atividade 
do CFAPEM. Dando continuidade ao trabalho de consolidação da oferta de formação 
online que permitisse levar formação contínua aos professores de todos os grupos 
de recrutamento, independentemente da sua localização geográfica, o CFAPEM 
tem vindo a afirmar-se como centro de formação de referência no âmbito da 
formação específica na dimensão pedagógica e científica do ensino da música nas 
suas duas vertentes: ensino geral e ensino especializado. Durante este ano letivo, 
conseguimos manter uma oferta permanente para os grupos de recrutamento 110, 
250, 610 e todos os grupos M. No total, o CFAPEM organizou vinte e dois cursos de 
formação creditados com duração entre 12,5h e 25h, que envolveram um total de 
376 formandos.  No gráfico seguinte, podemos ver a distribuição dos formandos nos 
cursos de formação por área de formação:

Formação CFAPEM
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Agenda de formação para 2022-2023

A equipa APEM está já a preparar a agenda de formação para 2022-2023. 
Para além da realização de novas edições das formações já creditadas, 
continuaremos a procurar alargar a oferta formativa e a enriquecer a bolsa 
de formadores. Para o próximo ano letivo, continuaremos a privilegiar a 
realização das ações em regime online, de forma a tornar disponível formação 
especializada aos professores de todas as localizações. O ensino especializado 
continua a constituir a área que maior preocupação nos levanta, já que aqui 
observamos uma maior carência de ofertas de formação contínua, em parte 
pela falta de formadores acreditados nesta área. Ainda assim, a APEM dará 
continuidade a este trabalho de alargamento da oferta nesta área, através da 
procura de formadores novos e da proposta de novas ações de formação.

Formação CFAPEM
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Foi no dia 2 de julho, no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade 
de Aveiro que decorreu o 1º Simpósio do Cavaquinho, organizado pela APEM 
com o apoio da Universidade de Aveiro. A sua criação surgiu no seguimento das 
formações desenvolvidas pelo CFAPEM dedicadas à prática do cavaquinho e 
à implementação de projetos artísticos nas escolas. Da parte da manhã, Daniel 
Pereira Cristo dinamizou o workshop “Aprender, tocar, ensinar cavaquinho”.
No evento esteve presente a Artimúsica, uma empresa construtora de 
instrumentos musicais, que não só expôs alguns dos exemplares do seu espólio 
de cavaquinhos, como se disponibilizou para receber visitas de estudo na sua 
fábrica, que se orgulha de fazer o fabrico de instrumentos de forma inteiramente 
artesanal. Após o almoço, teve lugar uma Mesa Redonda subordinada ao tema 
“A prática de instrumentos tradicionais nas escolas”. Para além de Daniel Pereira 
Cristo, a Mesa Redonda contou com a participação do luthier Diogo Valente, 
artesão e construtor de instrumentos de cordas, de Jorge Castro Ribeiro, 
professor da Universidade de Aveiro e de Manuela Encarnação, que moderou o 
debate. Após o Porto de Honra que pontuou a pausa da tarde, o evento encerrou 
em grande no Auditório CCCI do Departamento de Comunicação e Arte, com um 
concerto de Daniel Pereira Cristo em Trio.

1º Simpósio do Cavaquinho

VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=ddwtQDcrVNg
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1º Simpósio do Bombo
Também no seguimento das formações dedicadas ao Bombo e aos projetos 
de percussão tradicional portuguesa nas escolas, 1º Simpósio do Bombo 
planeado para dia 9 de julho foi adiado para dia 14 de janeiro de 2023. Esta 
formação, organizada pela APEM com o apoio da Universidade de Aveiro 
e dos Tocá Rufar, irá decorrer no Departamento de Comunicação e Arte da 
Universidade de Aveiro

Mais informações e inscrições aqui:
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A APEM e o Cantar Mais estiveram nas escolas das turmas vencedoras do 2º 
Concurso Canção à espera de palavras. 
No dia 17 de junho, o concurso levou-nos até à Figueira da Foz para entregar 
o prémio da categoria B aos alunos do 6º 10 da Escola Básica 2/3 Dr. João de 
Barros que, sob a direção da professora de Educação Musical, Teresa Saro, 
viram a sua letra “Zeca Malaquias” consagrar-se vencedora. 
No dia 24 de junho viajámos rumo ao sul do país, até à cidade de Évora.  Foi 
a vez dos alunos do 4º C do Colégio dos Salesianos de Évora receberem o 
merecido prémio da categoria A pela letra “Viajem pelo mundo!”, que criaram 
com o apoio da professora de música, Sónia Mendes. Esta foi a 2ª edição do 
Concurso Canção à espera de palavras, este ano com uma composição de Luísa 
Sobral, que pôs a cantar mais de 11 000 alunos. Já ansiosos pela 3ª edição? 

 

2º Concurso Canção à espera de palavras 
– Entrega dos Prémios 
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- In-Voice4MPowerment: Fostering social inclusion in youth through the 
development of innovative choral pedagogies and digital technologies and 
practices - tem como principal objetivo, o desenvolvimento de um modelo de 
pedagogia coral inovadora e multidisciplinar que promova a inclusão social. 

De 2 a 5 de junho, a APEM esteve em Klaipėda, a terceira maior cidade 
da Lituânia, para o 1º Encontro Internacional do projeto Erasmus In-
Voice4MPowerment. Nesta bela cidade, situada na costa do Mar Báltico, 
Carlos Batalha e Carlos Gomes, respetivamente das Equipas APEM e 
Cantar Mais, foram irrepreensivelmente recebidos pelos anfitriões lituanos 
que proporcionaram no primeiro dia uma visita a uma das escolas públicas 
da cidade (1º ao 12º ano). Nesta escola pública especial, com um currículo 
voltado para as artes (música, teatro e artes plásticas), vários coros de crianças 
de diferentes idades mostraram aos presentes o resultado do magnífico 
trabalho coral que ali acontece. Com uma forte tradição da prática do canto, 
nas escolas lituanas a música tem mais espaço nos currículos ao longo da vida 
escolar dos alunos. Na escola que visitámos a prática coral e musical chega a 
ocupar cerca de 4 horas por semana! 

In-Voice4MPowerment  
- Projeto Erasmus + 
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In-Voice4MPowerment  
- Projeto Erasmus + 

Os dias seguintes decorreram na Faculdade das Artes de Klaipėda e, após 
várias sessões em videoconferência, foi bom poder interagir presencialmente 
e conhecer de outra forma cada um dos participantes. Seguindo o programa 
delineado pelo Chipre - coordenadores do projeto – foi possível assistir a várias 
apresentações e workshops programados, partilhar e conhecer as realidades 
da prática coral e musical de cada país.

Inclusão social, práticas corais e tecnologia foram alguns dos temas que 
estiveram contidos nas apresentações e discussões - à APEM coube a 
apresentação do Projeto Cantar Mais e uma apresentação sobre “O lugar da 
tecnologia musical nos coros”.

Nestas apresentações foram identificadas práticas e necessidades muito 
diversas, tanto ao nível do número de horas dedicado à música ou à existência 
ou não de coros nas escolas, como pela carência de formação em diversas 
áreas como as tecnologias ou a utilização do movimento na performance coral.

Um dos pontos fortes deste projeto Erasmus será a possibilidade de aprender 
e partilhar formas de fazer música e incluir todos com a música de todos, 
mas, sem dúvida, será também um desafio criar um programa de formação 
ideal, inovador e transformador - um dos resultados planeados - e identificar 
e integrar os professores e especialistas necessários para atingir os objetivos 
delineados.

Este será o trabalho a desenvolver nos próximos meses para o encontro 
formativo em fevereiro no Chipre. 

Greitai pasimatysime!  (Até breve, em Lituano) 
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É um podcast da autoria de Mafalda Ramos que espalha boas notícias, 
boas ideias, bons empreendimentos para quem quer conhecer e 
reconhecer que nem tudo está mal, claro... 
As boas notícias são para se dar e escutar!  Desta vez, foi o Cantar Mais 
pela voz de Manuela Encarnação que esteve no centro da conversa. 

Podcast Audio Press Portugal 
Quem escuta quer escutar

PODCAST
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https://soundcloud.com/audiopressportugal/conheca-o-projeto-cantar-da-associacao-portuguesa-de-educacao-musical
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Presidida pela Professora Teresa Macedo, decorreu no passado dia 7 de 
julho a Assembleia Geral da APEM em modalidade híbrida (online e na 
sede da APEM). Foram aprovados os relatórios de atividades e contas do 
ano estatutário 21/22 que corresponde ao período de 1 de junho de 2021 a 
31 de maio de 2022. O relatório de atividades e contas está disponível na 
página da APEM:  

Nesta Assembleia Geral, e de acordo com estatutos, o Professor José 
Firmino foi nomeado por unanimidade Sócio Honorário da APEM.

Assembleia Geral da APEM

RELATÓRIO
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Foram eleitos os Corpos Sociais da APEM para o biénio 2022-2024. Os 
Corpos Sociais da APEM são constituídos por cinco elementos da Direção 
(Presidente, Secretário, Tesoureiro e Dois Vogais), quatro elementos da 
Assembleia Geral e três elementos do Conselho Fiscal.  

Relativamente ao mandato anterior, existiu uma alteração na Direção da 
APEM - a substituição do Vogal Rita Maia e Silva pelo Vogal Ana Leonor 
Pereira, tendo-se mantido os restantes elementos da Direção e restantes 
órgãos dos Corpos Sociais. 

Direção da APEM 

Presidente 
Manuela Encarnação 

Secretário 
Carlos Batalha 

Tesoureiro 
Lina Trindade Santos 

Vogal 
Ana Leonor Pereira 

Vogal  
Nuno Mendes 

Mesa da Assembleia Geral

Presidente 
Maria Teresa Macedo 

Vice-Presidente 
Graça Boal Palheiros 

1º Secretário 
Henrique Piloto 

2º Secretário 
Octávio Inácio 

Conselho Fiscal 

Presidente 
Ana Mafalda Pernão 

Vice-Presidente 
Vasco Broco da Silva 

Vice-Presidente 
Ana Venade 

Corpos Sociais da APEM para 
o biénio 2022-2024 

SABER MAIS
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Neste mês, na área de sócios do site da APEM, na página das 
conferências, publicámos a gravação da videoconferência do último 
Fórum 23 “Questões do ensino e da aprendizagem da música” que foi 
dinamizado por Marija Mihajlovic Pereira sobre o tema “As estratégias de 
autorregulação na aprendizagem de instrumento musical”. Em exclusivo 
para sócios APEM, visite ou revisite esta videoconferência na seguinte 
página: 

Área de sócios - novidades

apem.org.pt
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https://www.apem.org.pt/associados/conferencias/
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Neste percurso de memórias marcantes, organizado por décadas e que temos vindo 
a fazer mensalmente por aqui, chegámos agora a um tempo muito marcado pelo 
presente, onde todos estamos. Se pode ser sempre um risco um olhar apenas de 
dentro, descontemos então nesta leitura os enviesamentos sempre naturais que 
podem ocorrer. 

Apontamos três marcos nesta década: 1. a Revista Portuguesa de Educação 
Musical, 2. a Tecnologia e 3. o Cantar Mais. 

1.Até ser Revista Portuguesa de Educação Musical esta publicação passou por 
muitos estados e fases, mas nunca perdeu um eixo fundamental: divulgar e refletir 
sobre questões da música na educação. No início, com o nome Boletim Informativo 
APEM (do n.º 1,1972 ao n.º28, 1980) e com uma regularidade trimestral, reuniu um 
conjunto de textos de autores de referência nacionais e estrangeiros traduzidos 
que vieram trazer uma luz exterior sobre o ensino e aprendizagem da música. 
A partir do n.º 29 (1980) as edições começam a ter simplesmente impresso na 
capa policopiada o nome Boletim. A partir do n.º 37/38 (1982), o Boletim adquire 
outra qualidade de edição, uma vez que passa a ser composto e impresso numa 
tipografia, continuando com uma regularidade trimestral até o n.º 102 (1999). Ainda 
neste ano, o n.º 103 já se intitula Educação Musical – Revista - passando a ser 
conhecida como a Revista de Educação Musical da APEM.  

Neste número, a Direção da APEM num texto inicial esclarece: Anteriormente 
designada por Boletim, a publicação trimestral da APEM passa a designar-se por 
Revista, indicando assim, mais claramente ser um veículo de esclarecimento, de 

A quinta década (2013... work in progress) 

Junho-Julho • 2022



apem.org.pt

Newsletter • 18

informação, estudo e reflexão. Concretiza-se neste número, também, o desejo há 
muito manifestado de a publicação ser chamada EDUCAÇÃO MUSICAL, expressão 
aqui tomada no sentido lato de acção educativa pela música, quer como parte 
integrante da formação humana e da vida social, quer em ordem a um mais amplo 
aproveitamento das vocações musicais (artigo 1º, do Capítulo I dos Estatutos desta 
Associação).  

Sublinhamos a necessidade de clarificação do conceito de “educação musical” 
que no contexto educativo português está muito ligado à disciplina de educação 
musical do ensino geral. No entanto, também este entendimento lato de educação 
musical expresso nesta nota inicial pode levantar dúvidas quando refere ação 
educativa pela música. Será a educação pela música ou a música na educação? 
Deixamos esta questão também para uma reflexão mais aprofundada.  

Em 2002, o número duplo da Revista de Educação Musical 113,114 foi renovado 
tanto a conceção gráfica como a estrutura editorial, mantendo-se assim até ao 
número também duplo 140-141 de 2014 e 2015.  

Na edição seguinte, entra-se noutra fase editorial com a alteração do nome para 
Revista Portuguesa de Educação Musical assim como com outro design que 
pretende ser “a parte exterior de uma mudança que se quer sólida e significativa, 
e que se consubstancia na introdução de um sistema de revisão cega por pares 
de todos os artigos que são enviados para a revista e da constituição de um novo 
conselho científico, com nomes de elevado mérito tanto a nível nacional como 
internacional”, como se pode ler no Editorial. 

Assim, neste quadro são editadas a revista n.º 142-143, correspondente aos anos 
2016-2017, número duplo e o n.º 144 em 2018. Nesta última revista foi iniciada a 
publicação de produção científica de cursos de pós-graduação na área da música, 
relatórios de estágio e teses de doutoramento neste número relativos à Universidade 
do Minho que permitirão uma perspetiva sistemática e global de estudos e 
investigações na área.  

Em 2021, na revista n.º 147 ocorreu outra mudança gráfica, mas desta vez só de 
capa que irá mudar de cor todos os anos, sendo que esta edição mais colorida 
corresponde a um novo ciclo de vida editorial que se pretende mais digital e a partir 
do qual se inaugura a plataforma OJS – Open Journal Systems - apenas para a 
revista e que vai servir de local de submissão de artigos, distribuição pelos membros 
do conselho científico, facilitando assim toda a logística editorial.  
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2.Apesar da tecnologia ser objeto de reflexão logo em 1973 num artigo muito curioso 
de Miguel Graça Moura intitulado A propósito do 1.º encontro Ruvina – a música 
e a tecnologia publicado no Boletim n.2 sobre os meios eletrónicos e a música de 
vanguarda, os computadores e os sintetizadores, a tecnologia que destacamos neste 

ponto tem a ver com o trabalho associativo e organizativo da APEM.  
Foi em 2002 que o primeiro computador entrou na APEM, mas só em 2006 a 
comunicação via email para os sócios se começou a normalizar e o site da APEM 
começou a ganhar relevância. Nos anos seguintes, com o desenvolvimento do site 
e a divulgação das atividades da APEM cada vez mais visível, a consciencialização 
da importância da tecnologia e das redes sociais ganhou um espaço incontornável 
e imprescindível para todas as direções seguintes da APEM que incorporaram as 
potencialidades desses recursos tecnológicos nas decisões dos seus planos de 
atividades. 

Em dezembro de 2012 foi criada a primeira APEMNewsletter que até hoje se 
mantém como publicação mensal, nove números por ano letivo e com todas 
as edições disponíveis no site da APEM. Até hoje publicadas 97 newsletters. 
Impensável sem tecnologia associada.  
A pandemia veio ainda acelerar a necessidade de desenvolvimento de tecnologia 
para uma comunicação mais próxima e imediata com os sócios, sendo a conceção 
de formação e a organização do Centro de Formação da APEM a face bem 
espelhada de toda esta integração e normalização da tecnologia de comunicação 
no quotidiano da vida associativa. 

3.Sem qualquer dúvida, esta década de vida da APEM fica marcada pela conceção 
e concretização do projeto Cantar Mais, único em Portugal com tais características 
– uma plataforma online de recursos musicais, artísticos e pedagógicos, lançado 
em 2015 e que sem tecnologia associada não poderia existir.  
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A quinta década (2013... work in progress) 
E agora falam os números: 

- 17 710 utilizadores registados; 
- 410 901 utilizadores (registados e não registados); 
- 721 591 sessões iniciadas, cada uma com duração média de cerca de 4 minutos; 
- 4 042 464 visualizações de página. 

Fica assim comprovado, para memória futura, o crescimento constante da utilização 
do Cantar Mais, nomeadamente por parte dos educadores, professores e suas 
crianças e famílias, já que a qualidade do projeto Cantar Mais e de todas as atividades 
relacionadas é, sem dúvida, de nível superior tendo em conta todo o feedback que até 
agora recebemos e tanta alegria nos proporcionou.  
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Elisa Lessa foi Presidente da Direção da APEM e diretora da Revista de Educação 
Musical entre 2004 e 2006.  
Foi aluna do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga e do 
Conservatório Nacional de Lisboa, onde estudou piano. O seu percurso académico 
superior realizou-se entre a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Coimbra, 
sendo licenciada, mestre e doutorada em Ciências Musicais.   

É professora associada da Universidade do Minho, onde desempenhou diversos 
cargos diretivos. Integra também a direção da Casa Museu de Monção e é Presidente 
da Direção da Associação Cultural SuonoArt, uma associação cultural da cidade de 
Braga. Foi fundadora e diretora artística da Orquestra de Câmara do Minho e também 
fundadora e diretora pedagógica da Companhia da Música de Braga. Recebeu, em 
2020, a Medalha de Grau Prata da Câmara Municipal de Braga. 

É autora de diversos estudos sobre música portuguesa, tendo publicado vários artigos 
científicos em publicações nacionais e internacionais. 

Fontes: 
http://cehum.ilch.uminho.pt/researchers/51/en
https://www.meloteca.com/portfolio-item/elisa-lessa/
http://www.suonart.pt

Elisa Lessa. Breve nota biográfica.
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Que agitação! Quatro instrumentos na mão.

Rassel – Pocket shaker é uma app que transforma o smartphone em quatro 
instrumentos de percussão. Pandeireta, guizeira e maracas na forma de ovo e cilindro 
são os instrumentos a que temos acesso e que podemos tocar da mesma forma que 
tocamos os originais, ou seja, utilizando a mesma técnica, agitando ou percutindo 
o telefone, como é o caso da guizeira. Seja na sala de aula, numa apresentação ou 
numa festa com amigos a participação está sempre facilitada, todos podem pegar no 
telefone e tocar os ritmos que melhor se adequarem!  Com uma interface muito sóbrio 
e simples é um produto tecnicamente muito bem elaborado, com três tipos de sampling 
por instrumento, com variações tímbricas, e grafismos muito cuidados.  A única 
desvantagem desta app é existir apenas para iPhone. 
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Velha fábula, poesia nova

Allegro, agitato, ritardando, accelerando, a tempo... os tempos da natureza, os tempos da 
vida, os tempos da música.
A Formiga e a Cigarra regressam episodicamente à história dos tempos em que vivemos. 
Quando se mostra em trajes de poesia deixa ainda mais abertura às interpretações 
que cada um reconstrói. Uma canção que tem palavras da poesia é uma canção que 
duplamente nos pode tocar, e à qual, como numa obra literária, poderemos regressar 
sempre outros e voltar a recriar com os sentidos que a cada momento somos.
Foi a vez de Alexandre O’Neill ocupar o palco da escrita tornada música. Contudo, no 
Cantar Mais a árvore da poesia tem já muitos ramos: Camões, Pessoa, Eugénio de 
Andrade, Miguel Torga, António Gedeão, Adolfo Simões Müller, Sidónio Muralha, Manuel 
António Pina, Alice Vieira, António Botto, António Torrado, José Jorge Letria, Maria Alberta 
Menéres, João Pedro Mésseder, António Mota, Ary dos Santos, Ducla Soares...
Um convite para entrar e descobrir o que acontece à poesia quando se veste de sons.
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Dar palavras à voz
A experiência de gravar e ouvir a nossa voz é sempre um encontro surpresa. O que 
ouvimos dentro não parece o que se ouve fora.
Uma experiência única e enriquecedora, o participar de uma sessão de gravação 
vocal, foi o que as turmas vencedoras da 2ª edição do Concurso Canção à espera de 
palavras foram convidadas a fazer neste final de ano para deixarem no Cantar Mais o 
testemunho sonoro da sua criação literária.
A atenção especial à dicção, à articulação dos sons e de cada sílaba, à afinação, 
é sempre um desafio difícil para quem se coloca frente a um microfone que está 
ali para registar tudo detalhadamente. Um trabalho muito diferente do cantar 
descontraidamente num ambiente informal. As crianças compreenderam estas 
nuances, esforçaram-se e deram o seu melhor. Os resultados estão aí, para todos 
ouvirmos (e vermos), na página da canção com melodia de Luísa Sobral.
Para o ano, a 3ª edição!
Porque neste desafio criativo, participar é ganhar!
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No ano em que Portugal organiza a grande conferência das Nações Unidas dedicada ao 
oceano (27 de junho a 1 de julho), perguntamo-nos o que pode a Música na Educação 
contribuir para a proteção do oceano, sendo este tempo de urgência?

Será que as metas fixadas entre 2020 e 2030 no âmbito do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 14, sobre proteção da vida marinha, como a prevenção e redução da 
poluição e da acidificação, a proteção dos ecossistemas, a regulamentação da pesca e o 
aumento do conhecimento científico, não se podem integrar nas atividades de música na 
escola?

Encontrámos várias respostas interessantes, não em Portugal, mas aqui, no Marine 
Institute na Irlanda, uma agência estatal responsável pela investigação marinha, 
desenvolvimento tecnológico e inovação: https://www.marine.ie/Home/site-area/areas-
activity/education-outreach/music

Com uma área específica dedicada à Educação -  Education & Outreach  - e com o 
objetivo de aumentar o conhecimento e a compreensão dos recursos marinhos através 
de atividades de educação e de divulgação nas várias áreas do conhecimento https://
www.marine.ie/Home/site-area/areas-activity/education-outreach/explorer-lesson-
plans?language=en, verificámos que aprendizagens musicais essenciais podem ser 
facilmente ligadas a este ODS: https://www.marine.ie/Home/site-area/areas-activity/
education-outreach/music?language=en
Excelentes planos de aula! 
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35ª Conferência Mundial da ISME – 2022 

De 17 a 22 de julho de 2022 irá decorrer a 35ª Conferência Mundial da Internacional 
Society for Music Education, este ano sob o tema “A Visible Voice”. 

A conferência será totalmente online e transmitida através de uma nova plataforma virtual 
de conferências. Em cada dia haverá duas sessões de aproximadamente 4h que serão 
transmitidas para todo o mundo de acordo com a hora de cada zona do globo. 

Em cada sessão será possível assistir a apresentações de papers, workshops, simpósios, 
mesas redondas, keynotes, reuniões da assembleia geral e outras apresentações de 
grupos ou discussões. Estará também ativo um canal social onde os participantes 
poderão interagir diretamente.  

Todo o conteúdo da conferência ficará disponível até 30 dias após a conferência terminar 
para que seja possível assistir a todas as videoconferências de cada sessão.  

Aqui fica o link direto para a página com o programa:
https://ismeworldconference.org/program/ 

INTERNACIONAL
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Encontro Nacional da APEM 2022
50 anos: passados, presentes e futuros

25 a 27 de outubro - Conferências (On-line)

28 de outubro - Sessão solene 50 anos da APEM 
- Mesa Redonda - Fundação Calouste Gulbenkian 
(Presencial com transmissão on-line)

29 de outubro - Workshops - Fundação Calouste 
Gulbenkian (Presencial)

Inscrições abertas no
início de Setembro

https://www.facebook.com/apem.educacaomusical/
https://www.facebook.com/CantarMais

