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A Representactio Parlamentar do PPM entrega a Mio do Assembleia
Legislative Regional e a V. Ex", para efeitos de admisseio, o presente Projecto de
Resole)°, cujo objecto é: "Recomenda que o Governo Regional crie as
condicks necessaries pare garantir o ensino e a formayelo musical no ilha do
Corvo".

0 Projecto obedece aos requisitos formals de apresentagelo, previstos no
artigo 119.° do Regiment° do Assembleia Legislative de Regiao Au-F6mm° dos
Acores.

0 signatcirio do Projecto é, pare efeitos de comunicagelo de deciselo de
admisseio ou rejeicao, é o mesmo que subscreve o presente oficio.
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Project° de Resolucäo

(Recomenda que o Governo Regional crie as condiglies
necessirias para garantir o ensino e a formagão musical na ilha do
Corvo)

A mOsica e uma dimensào essencial da formagão e identidade
cultural dos povos e dos individuos. Nenhuma das primeiras sociedades
humanas que estruturarann alga de sennelhante a "ofertas curriculares
escolares", nomeadamente as civilizagOes classicas, deixou de considerar
a mUsica como uma aprendizagem essencial.

0 ensino da mOsica continua, nos sistemas de ensino actuais,
nomeadamente no agoriano, a ter uma presenga fulcral e universal nos
cu rricu los escolares.

No entanto, devido a factores que se relacionam corn a
especificidade da ilha do Corvo, nomeadamente em termos de dinnensäo
demografica e de relativo isolannento geogrefico, o ensino da mOsica nesta
ilha sofre, actualmente, constrangimentos bastante acentuados.

A Escola Basica Integrada Mouzinho da Silveira nunca conseguiu,
nos onze anos que ja conta de funcionamento, contratar urn professor de
mOsica (grupo de cloth-Ida 610), na medida em a existència de apenas
très turmas - 1. 0 Ciclo, 5. 0 ano e 6. 0 ano - cam a presenga curricular da
disciplina de nnósica apenas permite colocar a concurso urn horario
residual. Nestas condigOes, obviamente que nenhunn docente, corn
formagão especifica na area, concorre a um horario com essas
caracteristicas, nomeadamente porque nab lhe oferece condigOes minimas
de subsistencia.

No que diz respeito a filarmOnica local, a "Lira Corvense", a nnesma
passa par grandes dificuldades que já levaram, recentemente,
interrupgäo das suas actividades ao longo de alguns meses. As principals
dificuldades da filarmOnica relacionam-se conn a inexistencia de urn local
corn condigees adequadas para os ensaios, a renovagão dos masicos da
filarmOnica e a quase total ausència de apoio no ambito da fornnagäo e
aperfeigoamento musical dos membros que integram a filarnnOnica.
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Finalmente, o rancho folclárico local, que tanto enriquecia, do ponto
de vista musical e etnografico a ilha do Corvo e os Acores, encerrou, ha
mais de uma decada, as suas actividades.

Na area musical, a quebra da vitalidade da vida comunitaria nos
sectores tradicionais provocou o enfraquecimento dos veiculos de
transmissao dos saberes da cultura popular. A este facto, temos de juntar
a inexistência de uma resposta adequada das entidades regionais e
autarquicas, nomeadamente da escola e dos organisnnos ligados
preservagào, fonnento e divulgagao de actividades de Indole musical.

Prejudicada por factores directamente relacionados com a sua
dimensao demogrefica e isolamento espacial, é urgente construir, nesta
area, uma resposta especifica para a ilha do Corvo.

0 Governo Regional definiu, no ambito do programa estratdgico do
desenvolvimento turistico para a Reglad °, "a comunidade" como o principal
factor estruturante da oferta turistica especificamente atribuida a ilha do
Corvo.

Ora, para que este conceito seja de facto operativo - e é fulcral que
o seja para dar verdadeira substancia as politicas que integram o esforgo
de coesào - é necessario que a comunidade consiga preservar e
exteriorizar as principals marcas identitarias no annbito da sua cultura
popular. Em especial, no que concerne ao ponto de interesse da presente
iniciativa, aquelas que em que a müsica possui um papel muito relevante.

Por outro lado, é necessario que a intervengao do Governo Regional
nesta area nao signifique uma despesa excessiva para a Reglad °, tendo em
conta as dificuldades financeiras projectadas pela actual crise
internacional e o conjunto de prioridades a que, logicamente, é necessärio
acudir.

Assim, para dar resposta a um conjunto de problemas diferentes - o
ensino de nnOsica no ensino basic° é uma accao de natureza muito
diferente do esforgo de apoio e formagão a dar a uma filarmemica ou a um
grupo folclOrico mas que se podem contextualizar nunna grande area de
afinidade centrada na mOsica, importa definir unna resposta que potencie
sinergias de forma a solucionar o conjunto de problemas e potencialidades
referenciados.
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Assim, a solugao operativa para responder de forma eficaz a este
conjunto de objectivos, necessidades e aspiragfies - no ambito da
realizagao de uma despesa razoável - passa pelo desenvolvimento de urn
piano de acgao conjunto entre as Direcgties Regionais da Cu[tura e da
Educagao, no sentido de vir a ser contratado urn docente que exercera a
sua actividade no conjunto das valencias descritas.

Dada a especificidade do conjunto de fungdes que !he sera exigido,
a sua contratagao tera de ser realizada de forma especifica,
nomeadannente atraves da descrigao do conteUdo funcional que lhe sera
exigido no ambito da respectiva oferta de emprego.

Colocada a questão nesta base instrumental - assegurada que fica a
contengao da despesa numa relagao custo/beneficio perfeitamente
aceitavel - torna-se possivel responder ao conjunto de questties que
queremos resolver corn esta iniciativa:

- Proporcionar a todos os alunos corvinos uma sOlida preparagao
musical proporcionada por um professor corn habilitagao especifica para o
efeito. Assinn, fica garantido - tambarn nesta area - o principio da
igualdade de oportunidades para todos os jovens agorianos no espago
regional.

- Implementar uma verdadeira medida de coesão, na nnedida em
que a defesa da cultura musical popular representa - para alem do seu
valor intrinseco enquanto bem cultural imaterial - uma enornne nnais-valia
no ambito do enriquecinnento do activo que o Governo considera mais
transcendente na ilha do Corvo: a comunidade.

Assim, o PPM, nos ternnos da alinea d) do n. 0 1 do art.° 31. 0 do
Estatuto Politico-Administrativo da Regiao AutOnoma dos Acores, propOe
que a Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores aprove a
seguinte resolugao:

A Assembleia Legislativa da Regiäo Autanoma dos Acores
recomenda que o Governo Regional promova as accOes
necessarias para que as entidades da ilha do Corvo ligadas ao
fenOmeno musical possam vir a contar, a partir do prOximo ano
lectivo, com a colaboragão permanente de um rnüsico, sendo que
este devera estar igualmente habilitado para leccionar a disciplina
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de Educagâo Musical na Escola Besica Integrada Mouzinho da
Silveira.

0 Deputado

Paulo Estevio
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