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Professor de música compõe seis
canções inéditas para crianças
José Miguel Rodrigues trabalhou durante o último ano num projecto em livro, CD e e-book
que vai ser apresentado a 18 de Abril no Centro Náutico de Constância.

Edição de 08.04.2015 | Cultura e Lazer

“Seis canções para crianças” é um projecto em livro, CD e e-book, que resulta de um
trabalho pedagógico desenvolvido ao longo do último ano pelo professor José Miguel Vitória
Rodrigues. São seis canções compostas em sala de aula e em atelier de criatividade musical.
O trabalho em diversos contextos formativos no âmbito do Ensino da Música vai ser
apresentado no sábado, 18 de Abril, pelas 16h00, no Centro Náutico de Constância. “São
seis canções que surgiram da necessidade de criar com as crianças e não fazer mais do
mesmo”, refere a O MIRANTE, relatando que uma das canções data de 2009. “A Flor”,
“Ondas do Mar”, “Sola Sapato”, “Voa, voa Borboleta”, “O sonho da menina” e “Maria Flor”
têm um elo em comum: a natureza interligada com o imaginário infantil.Cada canção (todas
em português) incluída neste livro de 44 páginas é acompanhada da explicação sobre o
surgimento da letra e de uma ilustração da pintora Lena Gal, além da respectiva partitura
musical. Para além do livro, as seis canções encontram-se num CD, sendo este constituído
por duas faixas: a primeira faixa com a versão cantada da canção e a segunda faixa com a
versão instrumental da canção. Esta última pode ser utilizada em aulas, ensaios ou até
mesmo em espectáculos, quando não existir a possibilidade de ter ao vivo os recursos
instrumentais necessários. Foi um pouco por acaso que José Miguel Vitória Rodrigues
começou a trabalhar com crianças do ensino pré-escolar dado que, após concluir o curso
complementar do Conservatório, no ano lectivo 2002/2003 foi colocado a dar aulas no
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Sardoal, no jardim-de-infância e 1º ciclo. Quando, no ano seguinte, ficou inactivo
profissionalmente “a única opção que tinha era desenvolver trabalho para essas idades” e foi
em Constância que abraçou este desafio, recorda. Antes, em 1994, já tinha experimentado
dar algumas lições “por carolice” na escola de banda de música do Rossio, contactando com
uma faixa etária jovem. “Havia vontade de ensinar e de ver malta nova entrar para a banda.
Sempre fui muito influenciado pelo meu avô paterno, que ali tocou trombone durante 70
anos”, sublinha a O MIRANTE.O professor de música ambiciona que o seu livro/CD chegue à
maioria das bibliotecas escolares e que o projecto seja acarinhado pelas autarquias. Neste
momento encontra-se a decorrer uma campanha de crowdfunding (financiamento
colaborativo) em http://ppl.com.pt/pt/prj/livro-seis-cancoes-para-criancas. Cada exemplar do
livro (com CD) custa 20 euros, mas também existe a possibilidade de se adquirir apenas o
livro (12,50 euros) ou o CD por 7,5 euros. José Miguel Rodrigues aceitou o convite para o
apresentar no Brasil, na cidade de Itajaí (Estado de Santa Catarina) para onde se desloca no
Verão deste ano, onde em simultâneo irá dar formação a professores de música e uma
palestra associada ao ensino da música, um pouco no seguimento do que já aconteceu no
Verão de 2014. Começou a aprender música aos 8 anosNatural de Rossio ao Sul do Tejo,
Abrantes, José Miguel Vitória Rodrigues, 36 anos, iniciou os seus estudos musicais na
Sociedade de Instrução Musical Rossiense (Banda Filarmónica do Rossio) com 8 anos.
Frequentou o Conservatório Regional de Tomar e viria a licenciar-se em professor do ensino
básico, na variante de Educação Musical, na Escola Superior de Educação de Leiria, em 2005.
Frequentou a Pós-Graduação em Direcção de Orquestra de Sopros no Instituto Jean Piaget,
Almada e frequenta a licenciatura em Formação Musical na ESART, em Castelo Branco. Do
seu percurso profissional destaca-se o facto de ser o mentor e coordenador do projecto
Primeira Aula de Música. É autor de diversas canções infantis e de composições originais
para banda e orquestra de sopros. É professor da disciplina de Educação e Expressão Musical
em Constância, Montalvo, Alcanena e Torres Novas.
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