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Música na Escola 2014 

“A orquestra toca um conto! O GATO DAS BOTAS” 

 

Todos os anos a Orquestra Filarmonia das Beiras através do programa Música na Escola leva a música a milhares de crianças. 

Música na Escola é um projeto de ação educativa, que tem como objetivos a divulgação musical, a sensibilização e a formação 

do público infantil para a música erudita, dando ênfase à participação das crianças no processo de realização musical através de 

interações com a orquestra. Além disso pretende-se proporcionar uma experiência de contacto com a música orquestral e o 

alargamento dos conhecimentos sobre música e sobre a orquestra. 

Na edição de 2014, a história do “Gato das Botas” é a base da obra musical que será apresentada e também da exploração de 

vários aspetos da música e da sua relação com a narrativa. A obra musical Gato das Botas para narrador e orquestra é da autoria 

do compositor e maestro Vasco Negreiros, utilizando a tradução do texto alemão publicado pelos irmãos Grimm, em 1812. 

Esta obra nova do repertório orquestral, apresenta características que lhe conferem grande potencialidade pedagógica a ser 

explorada por variados enquadramentos. Como em tantas outras experiências didáticas, a oportunidade de ouvir uma 

orquestra ao vivo e explicações sobre aquilo que é ouvido, pode proporcionar uma perspetiva de transversalidade disciplinar 

entre expressão artística e áreas curriculares científicas e humanísticas. 

O concerto pedagógico é realizado em interatividade entre a orquestra, as crianças e um apresentador. A audição ativa, 

através da participação das crianças, é uma das metodologias privilegiadas em complemento com a experiência única e 

riquíssima de ver, ouvir e sentir uma orquestra ao vivo, bem como a oportunidade de interagir com ela. 

Finalmente, as crianças são convidadas a assistir a um concerto durante o fim-de-semana na companhia das suas famílias – 

Concerto de Família - tendo aí o privilégio de serem elas próprias os guias dos seus pais e familiares numa oportunidade de 

partilhar novos conhecimentos, cultivar e desfrutar do prazer de ouvir música. 

Este projeto será dirigido pelo compositor e maestro Vasco Negreiros e será apresentado pelo Professor Jorge Castro Ribeiro. 

Sinopse: 

A maravilhosa história do Gato das Botas é conhecida por toda a Europa desde há muitos séculos tendo sido recolhida da 

tradição oral popular e publicada pelos irmãos Grimm, pela primeira vez na Alemanha, em 1812. Nesta história um pobre jovem 

filho de um moleiro após uma série de peripécias acaba por casar-se com a filha do Rei, graças à astúcia e à coragem do seu 

gato de botas que, caminhando e falando como as pessoas, consegue convencer todos daquilo que pretende. 

Vasco Negreiros deu a esta sua versão do Gato das Botas o título latino Peronatus cattus – cuiusvis linguae [O gato das botas – 

em qualquer língua] que caracteriza o facto especial de poder ser apresentada em qualquer língua, uma vez que o texto do 

narrador não obriga a uma determinada execução rítmica e que o coro infantil, do qual inclusive se pode prescindir, canta 

somente onomatopeias, sílabas inventadas e alguns trechos em latim, língua universal da música coral.  

 



 

 

Ficha Artística: 

Orquestra das Beiras 

Jorge Castro Ribeiro, apresentador 

Vasco Negreiros, direção 

 

 

Classificação etária: Maiores de 3 anos 


