
AÇÃO DE FORMAÇÃO
ACREDITADA PARA DOCENTES

Projeto Artístico

“O Bombo - O potencial dos instrumentos
de percussão tradicionais portugueses
no ensino da música”.



CALENDARIZAÇÃO

23 OUTUBRO (6.ª feira) | 18:00H - 21:00H (3h)
31 OUTUBRO (sábado)  | 14:30H - 18:30H (4h)
14 NOVEMBRO (sábado) | 14:30H - 18:30H (4h)
28 NOVEMBRO (sábado) | 14:30H - 18:30H (4h)
12 DEZEMBRO (sábado) | 14:30H - 18:30H (4h)
9 JANEIRO (sábado) | 14:30H - 17:30H (3h)
23 JANEIRO (sábado) | 14:30H - 17:30H (3h)

DESTINATÁRIOS: Docentes dos grupos 250 e 610. Prioridade a docentes no Concelho da Moita.
INSCRIÇÕES: A ficha de inscrição devidamente preenchida deve ser enviada para o Centro de Formação
de Escolas Barreiro e Moita.

DATA LIMITE INSCRIÇÕES: 29 de outubro, até às 13h00

NÚMERO MÁXIMO PARTICIPANTES: 15 participantes, mediante inscrição prévia. As vagas disponíveis serão
consideradas por ordem de inscrição (após atingido o número limite de inscrições, será criada uma lista de espera).

Nota: no atual contexto de pandemia, o limite máximo de 15 participantes é fixo e não pode ser ultrapassado.
Serão consideradas todas as normas de segurança, assegurando o distanciamento mínimo de 1,5m entre
participantes, o uso de máscara será obrigatório e será feita a higienização das mãos sempre que necessário.

INFORMAÇÕES: Centro de Formação de Escolas Barreiro e Moita, pelo telefone 21 205 92 06.

LOCAL: Centro de Experimentação Artística 
Avenida Vasco da Gama 
2835-205 Vale da Amoreira
T: 211 810 030



CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

• As vagas disponíveis serão consideradas por ordem de inscrição, com prioridade para os docentes
   do Concelho da Moita.

• Serão apenas consideradas as fichas de inscrição enviadas para o Centro de Formação de Escolas
   Barreiro Moita, devidamente preenchidas e acompanhadas de toda a documentação solicitada. 

• O Centro de Formação de Escolas Barreiro Moita disponibilizará a lista dos participantes inscritos.

• A formação em regime presencial é de frequência obrigatória (sujeito à assinatura de folha
   de presenças).

• A inscrição é gratuita.

• Esta ação poderá ser total ou parcialmente adiada ou cancelada por motivos imprevistos.

Nota:  Recomenda-se a utilização de vestuário e calçado confortável.

DESCRIÇÃO:

Pretende-se articular a reflexão com a intervenção concreta e convocar a investigação e o conhecimento
científico, explorando formas inovadoras de ensino inspiradas na cultura tradicional. Será aplicado 
e desenvolvido o conceito de gesto musical, enquanto mobilização e domínio do corpo para gerar música,
contribuindo, ao mesmo tempo, para a formação, valorização e qualificação das pessoas e organizações
com intervenção no âmbito das artes populares e da percussão tradicional.



PROGRAMA TEMÁTICO: 4 EIXOS
EIXO 1 - A DIMENSÃO EDUCATIVA E PEDAGÓGICA

Integração das expressões culturais tradicionais nos sistemas educativos e de formação profissional; 
formas inovadoras de ensino inspiradas na cultura tradicional.
Uma feliz metáfora de Michel Giacometti no seu livro "Cancioneiro Popular Português" reclama a presença 
de músicas "Do berço à cova", como algo que nos singulariza no mundo das espécies. Os instrumentos 
musicais permitem, à semelhança das ferramentas e artefactos criados para o que é de mais essencial 
à vida, alargar as capacidades expressivas de todos os que têm a fortuna de os dominar.
As percussões, tocadas por amadores ou profissionais, são ensinadas em contextos formais e informais. 
Cada família necessita de técnicas específicas e de repertórios próprios que se caracterizam por 
uma constante inovação. Se considerarmos apenas os bombos, caixas e timbalões dos grupos de 
percussão popular portuguesa, encontramos a par de uma longa experiência de transmissão um 
apuramento técnico na execução musical e na construção.

A todos se pode aplicar o que entendemos por Gesto musical: 
mobilização e domínio do corpo enquanto gerador de música. A sua aquisição consegue-se pela 
observação, imitação, experimentação e reinvenção, permitindo o desenvolvimento de capacidades 
vocais e corporais, o domínio de instrumentos, o movimento e a dança.

EIXO 2 - A DIMENSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

Quem são os compositores e os tocadores, os grupos tradicionais e as orquestras de percussão 
contemporâneas. Notas de reflexão por Dr. Domingos Morais (Musicólogo) - A música que hoje 
ouvimos (e mais raramente fazemos), parece-nos talvez desligada de muitas das nobres funções 
e atividades que nos primórdios das comunidades humanas pontuavam a sobrevivência, a expansão 
lúdica e a vida ritual. A divisão operada no quotidiano da população ativa entre tempo de trabalho 
e de não-trabalho, a par com a emergência de uma rentabilidade a todo o custo, afastaram-nos de vez 
de atividades que decorriam ao ritmo das estações do ano e dos ciclos próprios da recoleção, da caça, 
da agricultura, pecuária, pesca e artesanato.

EIXO 3 - A DIMENSÃO EMPREENDEDORA

As unidades de produção de práticas artísticas; a construção de instrumentos artesanais; a oferta 
industrial de instrumentos de série; o gosto de participar em grupos de percussão: o turismo cultural.
Como fazem os artistas que não estão protegidos pelo sistema, por uma instituição, por um contrato 
duradouro? Como criar e inventar fórmulas próprias e originais de economia independente para 
a realização dos seus projetos profissionais e pessoais?

EIXO 4 - A PRÁTICA INSTRUMENTAL

Exemplos práticos das diversas formas de tocar os instrumentos populares de percussão.
A partir dos bombos e caixas, também os adufes, as tracanholas, os reco-recos e outros “percutivos”. 



OBJETIVOS

- Contribuir para a formação, valorização e qualificação das pessoas e organizações com intervenção 
no âmbito das artes populares e da percussão tradicional;

- Contribuir para a definição e implementação de políticas públicas nas áreas da cultura e da educação 
que promovam e valorizem as artes populares e tradicionais;

- Refletir sobre o fenómeno emergente dos grupos e orquestras de percussão criados um pouco por 
todo o país e contribuir para a criação de redes de cooperação que permitam promover e valorizar as 
artes populares, a percussão tradicional e o “bombo” enquanto instrumento icónico e de referência 
na identidade cultural do nosso país;

- Favorecer e estimular a cooperação internacional e o contacto com orquestras, compositores, tocadores, 
investigadores, projetos e organizações de outros países, contribuindo para a internacionalização
e valorização da nossa cultura e dos projetos artísticos nacionais;

- Servir de base à aprendizagem instrumental dos diversos instrumentos de percussão popular 
portugueses.



SÍNTESE CURRICULAR DO FORMADOR
 
JÚNIOR, Rui (Rui Romão de Melo Araújo) (n. Vila Nova de Gaia, 23 Abr. 1956). Percussionista, compositor 
e coreógrafo. Desde criança começou a interessar-se por música, tocando caixa a partir dos 6 anos 
e mais tarde bongós, congas, tabla, entre outros instrumentos de percussão. Emigrou com os pais 
para a Alemanha aos 6 anos, regressando a Portugal 5 anos mais tarde. Aos 19 anos foi para Marrocos, 
França e depois Bélgica onde estudou percussão a nível particular com Mustapha El Iraki e Lou MacConnell 
(1980 - 1981). Após o seu regresso a Portugal em 1982, foi professor na Escola de Jazz no Porto 
entre 1986 e 1987, tendo integrado diversos projetos de jazz, música popular portuguesa e recriação 
da música tradicional portuguesa, com especial destaque para a sua colaboração em fonogramas de 
Júlio Pereira, Fausto, José Afonso, José Mário Branco, Sérgio Godinho, Janita Salomé, Vitorino, Rão 
Kyao, Jorge Palma, António Pinho Vargas, Amélia Muge, João Afonso e Carlos Barretto, e.o.

Foi fundador e líder do grupo de percussões O ó que som tem?, tendo editado fonogramas com base 
em instrumentos de percussão (1983, 1996 e 1998). Compôs a música do bailado See Under X, (Ballet 
Gulbenkian,1997) e foram utilizados excertos dos seus fonogramas no bailado Canto Luso (Companhia 
Nacional de Bailado, Festival dos 100 dias - Expo'98). Em 1996, criou o projeto Tocá Rufar, destinado 
a promover o bombo e a caixa junto de crianças e jovens.
Foi diretor artístico de eventos que mobilizaram um número elevado de músicos: 
(O dia do Meio da Expo'98 - A Festa dos Tambores, evento que envolveu c. 800 intervenientes; um 
espetáculo (Dia do Bombo) no âmbito da Expo'98 com 300 alunos de escolas básicas e secundárias 
da área de Lisboa; o Dia de Portugal na Expo 2000 de Hannover com 21 agrupamentos musicais).  
Desde 1997, dirige e orienta ações de formação e instituições que visam o ensino e a divulgação de 
instrumentos de percussão (Oficinas de percussão Tocá Rufar, Centro de Artes e Ideias Sonoras, 
Escola de Música Tocá Rufar, Associação dos Amigos do Tocá Rufar e Companhia Wok - Ritmo Avassalador). 
Nas suas composições, utiliza padrões rítmicos característicos de géneros coreográficos portugueses 
(p.ex.: chula, malhão, vira, e.o.) e de outras culturas musicais (sobretudo do Norte África), como 
ostinato e/ou como ponto de partida para a improvisação, acrescentando-lhes variações e misturando-os 
ou sobrepondo-os com padrões rítmicos e melodias de várias tradições musicais, efeitos sonoros, 
sons da natureza, etc.  Compositor e percussionista eclético, contribuiu para a revivificação do 
bombo e da caixa de tradição portuguesa (instrumentos para os quais criou linguagens e funções 
novas) e para a valorização e autonomização da percussão.
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