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A internacionalização da OCC tem sido uma opção estruturante desde a sua génese e concretiza-se 
em três vertentes: no reportório, no recrutamento de músicos e na cooperação artística. 
Ligada umbilicalmente a Coimbra, a escolha só poderia ser essa. Tal como a sua cidade, a OCC 
ambicionou ser cosmopolita, aberta e intercultural.  
Historicamente também tem sido essa a missão da Universidade, e seguida pela Câmara Municipal 
nas geminações internacionais, Associação Académica, Hospitais da Universidade, agentes culturais e 
outras instituições da sociedade, de ONG’s, de fundações, através da cooperação, formação e do seu 
parque temático, singular a exaltar de forma lúdica a história e a cultura dos mundos da lusofonia. 
 
Desde a sua fundação que a OCC faz da internacionalização razão de existir, logo na opção por um 
reportório que divulga as principais obras e os mais destacados autores da música erudita 
internacional. 
Esse olhar sobre o mundo concretiza-se também na integração de músicos estrangeiros na orquestra, 
que ao longo dos anos têm contribuído para elevar a sua qualidade e proporcionar uma troca de 
experiências musicais e de visão do mundo.  
A terceira dimensão é a da cooperação artística, que se tem realizado através de intercâmbios de 
músicos, da divulgação de projetos estrangeiros e na produção cooperante de criações. 
Neste âmbito realizaram-se acolhimentos e intercâmbios com orquestras, com grupos e concertistas 
de vários países, nomeadamente da Alemanha, Áustria (Kanala Auer – Cítara e Guitarra Portuguesa, 
em 2009, nos III Encontros Internacionais da Guitarra) ou Irão ("Unir duas Culturas através da 
Música", com o envolvimento da embaixada em Portugal/2009).  
Com um dos mais singulares países da CPLP, Cabo Verde, a OCC tem protagonizado uma verdadeira 
diplomacia cultural. 
Tudo começa em 2005, com o projeto “Coimbra à Descoberta do Mindelo”, que trouxe a Coimbra o 
mais representativo da criação artística da cidade irmã caboverdiana. 
Nesse festival a OCC assumiu o projecto mais arrojado, uma criação para esse evento, um concerto 
com sinfonias do compositor caboverdiano Vasco Martins.  
Foi a primeira vez que uma orquestra portuguesa interpretou a obra sinfónica deste compositor, que 
já faz parte do reportório de orquestras de França, Brasil, Canadá ou República Checa.  
Nesse espetáculo a OCC interpretou cinco sinfonias -  uma delas entretanto estreada no Concerto de 
Ano Novo no Salão Nobre da Câmara Municipal de Coimbra – e uma peça orquestral composta 
propositadamente para celebrar essa “irmandade”, “MornAmar”, inspirada no Fado de Coimbra e na 
Morna, a canção nacional caboverdiana. 
Em Julho de 2008 o Pavilhão Centro Portugal, sede da OCC, foi palco dos eventos culturais e políticos 
das comemorações em Portugal da Independência de Cabo Verde, nas quais participou o Primeiro 
Ministro José Maria Neves e entidades diplomáticas acreditadas em Portugal. 
Nesse evento a OCC ofereceu ao Primeiro Ministro caboverdiano mais um concerto dedicado à obra 
de Vasco Martins. 
Vasco Martins, poeta, musicólogo e compositor, tem muito a ver com as ambições artísticas da OCC; 
por ser um autor vivo de um país de língua portuguesa, e pelos seus estudos musicais centrados na 
presença da Guitarra Portuguesa em Cabo Verde, e no contributo desta para a Morna. 
Vasco Martins, nas suas composições para orquestra, ou para piano e guitarra clássica – três 
vertentes que se destacam na sua obra - parte das raízes musicais do seu país para as cruzar com a 
música erudita de tradição europeia e oriental. 
Nos seus estudos etnomusicais sobre a Morna, publicados em livro, conclui que esta é “uma irmã” do 
Fado, e que os mais antigos compositores de Morna a tocavam à Guitarra Portuguesa. 
Por essas razões Vasco Martins foi o compositor estrangeiro em destaque nos IV Encontros 
Internacionais da Guitarra Portuguesa, em 2010. No concerto de encerramento foram interpretadas 
as suas obras, para quarteto de cordas, Azul atlântico, Poetas, Temp pum valsa, Sinfonia 1 (versão 
para quarteto de cordas) e Desert d'sul, esta última composta propositadamente para Guitarra 
Portuguesa e para estreia nesse evento.  



Vasco Martins revela nos seus estudos musicais Eugénio Tavares (1867-1930), o maior poeta 
caboverdiano, o reformador da morna, e autor das mais belas e, ainda hoje, das mais interpretadas 
canções, compunha à guitarra portuguesa . 
É ambição da OCC criar condições, e desenvolver as parcerias necessárias, para em breve desenvolver 
um projeto que envolva a montagem de um espetáculo, e edição de CD, com mornas de Eugénio 
Tavares, para voz e orquestra, com arranjos para Guitarra Portuguesa de Vasco Martins. 
Em diversos outros momentos, nessa diplomacia, a OCC esteve associada a eventos culturais de Cabo 
Verde, ao acolher na sua sede de tertúlias, lançamentos de livros e exposições de artes plásticas 
Na ligação à Morna, o grupo de cordas da OCC montou em Novembro de 2009 um espetáculo para a 
voz da caboverdiana Sandra Horta, com o qual a Embaixada de Cabo Verde em Portugal pretendeu 
homenagear os seus cônsules honorários para a Região Centro, o cessante, Jorge Veiga, e o novo, 
Agostinho Almeida Santos. 
Em Maio de 2014, a OCC deslocou-se a Cabo Verde, a convite do Ministro da Cultura de Cabo Verde 
Mário Lúcio de Sousa que declarou a Orquestra, além de "fundadora da Orquestra Nacional de Cabo 
Verde", como sendo parte integrante desta, tendo ainda atribuído o título de "Maestro Honorário 
Vitalício da Orquestra Nacional de Cabo Verde " ao maestro titular e diretor artístico da OCC David 
Lloyd. 
O concerto inaugural da Orquestra Nacional de Cabo Verde teve lugar  na cidade da Praia, no Dia 
Mundial da Diversidade Cultural. 
Nesse concerto actuou um Grupo de Câmara da Orquestra Clássica do Centro com um reportório de 
compositores que fazem parte do património musical universal, como Mozart, Ravel e Haendel, bem 
como da Música de Coimbra, nomeadamente de Francisco Martins. 
Foram igualmente interpretadas obras orquestrais do compositor cabo-verdiano Vasco Martins e uma 
adaptação da morna Sodade, mundialmente celebrizada por Cesária Évora, com arranjos do Maestro 
e Diretor Artístico da OCC David Wyn Lloyd, que integrou esta digressão. 
Além da participação individual, o Grupo de Câmara da OCC subiu ao palco com os músicos que 
formam o embrião da Orquestra Nacional, para interpretação conjunta de algumas composições. 
Também neste ano a Música de Cabo Verde voltou a marcar presença nos VIII Encontros 
Internacionais de Guitarra, realizados em Outubro.  
Em 2014 viu aprovada a  candidatura apresentada  à Dgeartes para apoio à Internacionalização, numa 
proposta realizada com o Ministério da Cultura de Cabo Verde.  
Trata-se de um apoio que se traduz no financiamento de viagens e estadias em Cabo Verde.  
 
O Diálogo Intercultural constitui instrumento privilegiado para comunicar e intervir, assumindo 
também um papel importante no desenvolvimento das sociedades contemporâneas e na promoção 
dos factores potenciadores do bem-estar e segurança das populações. 
 
Para a Associação da Orquestra Clássica do Centro, este convite do Ministro da Cultura constitui não 
só uma honra, mas também um fortíssimo incentivo para continuar o trabalho que vem 
desenvolvendo na área da Música, sempre baseado no objectivo superior de construir pontes entre 
culturas diferentes e separadas no espaço. Esta união/comunhão de esforços com a Cultura Cabo 
Verdiana, com os que tão excelentemente a defendem e promovem, permite não só respeitar 
diferenças mas sobretudo partilhar um projecto comum. A OCC vai até Cabo Verde para, em parceria 
e em sintonia cultural, trabalhar com os que naquele País reconhecem a Música como a grande 
embaixadora da fraternidade e da igualdade. É isso que torna este projecto tão especial . É esse o 
encanto maior do fazer parte desta orquestra " FAZER ACONTECER" - é disso que a vida deve ser feita 
! Aproximar culturas, aproximar vontades e fazer hoje com os olhos no futuro, futuro em que os 
Povos se irmanem pela(s) Cultura(s), pela Paz, propósito maior que queremos impregne bem 
profundamente a relação amiga que esta deslocação vai fortalecer. Acreditamos que construir um 
Mundo melhor e mais próspero passa pela descoberta de saberes, pela sua permuta, pelo respeito do 
que é genuíno e faz a Cultura das Comunidades, dos Povos, nesta Casa Comum em que todos 
queremos viver melhor.  
 
 
 
 
 



Exmos Senhores 
pelo historial que fomos construindo e pelas razões apontadas, vimos solicitar a V. Exas  apoio para 
que se possam continuar a construir e / ou manter estas pontes capazes de aproximar povos e 
culturas. Estamos certos que estes são factores de desenvolvimento economico e social.  
Temos neste momento, pela  candidatura que vimos aprovada, meios para continuarmos esta 
colaboração com Cabo Verde. São pagas as despesas relacionadas com viagens e estadias. Já não 
estão abrangidas despesas com pagamentos aos músicos (profissionais, todos eles), organização ou 
publicidade.  
Juntando esforços será naturalmente mais consequente o que quer que se pretenda realizar.  
Se V. Exas entenderem colaborar connosco, enquanto mecenas, atrevemo-nos a solicitar o valor de 
25 mil euros, para a concretização não de uma actividade esporádica, mas na construção de um 
projecto que já tem História numa colaboração estreita com o Ministério da Cultura de Cabo Verde.  
 
Crentes da boa aceitação desta nossa proposta 
Apresentamos as nossas melhores saudações culturais,  
 
Pel`A Direcção  
Emília Cabral Martins  
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota: 
 
Cabo Verde e os públicos musicais 
 
O cabo-verdiano é um povo reconhecidamente dotado de sensibilidade musical. É a expressão artística do país 
que mais se afirma interna e externamente. Grupos como os Tubarões. Simentera ou Voz de Cabo Verde, 
interpretes como Cesária Évora, Tito Paris, Mayra Andrade, Mário Lúcio ou Bau tem percorrido os mais 
destacados palcos internacionais. 
País pobre, não tem conseguido promover um ensino musical alargado, pontificando pequenas escolas, 
principalmente na capital, a Cidade da Praia, e na ilha mais cosmopolita, S. Vicente. A mais comum aprendizagem 
é autodidata, ou tendo como mestres familiares, amigos, vizinhos. 
País mestiço, de cruzamentos das culturas ocidentais, particularmente da portuguesa, com as africanas, os seus 
géneros musicais são uma expressão disso mesmo. As canções nacionais, a Morna cabo-verdianas, e o Fado 
português, partilham de uma grande irmandade musical.  
Na melodia e na harmonia dos géneros musicais cabo-verdianos nota-se sobretudo a influência europeia, e no 
ritmo sobressai a influência africana.  
Na instrumentação predominam os cordofones, o violão, as violas de 10 e 12 cordas, o cavaquinho e o violino. O 
saxofone, clarinete e trompete gradualmente têm entrado no acompanhamento da Morna e Coladera. O 
acordeão, aí denominado de Gaita, com uma afinação própria, é o instrumento base do Funaná. 
O compositor erudito de referência no país é Vasco Martins, que nos anos 70 e 80 desenvolveu os seus estudos 
musicais em Portugal e França. A sua obra sinfónica e para guitarra clássica é interpretada por orquestras e 
executantes de diversos países, em que se inclui a própria Orquestra Clássica do Centro (OCC). 
A criação da Orquestra Nacional de Cabo Verde constitui um enorme desafio, dado o país não dispor de uma 
tradição neste domínio, nem de formação musical consolidada, nem de executantes para a constituir na 
dimensão que é expectável. 
País pobre em recursos naturais, e em criação interna de riqueza, a via do recrutamento externo de músicos, 
quer de caboverdianos na diáspora, quer de estrangeiros, afigura-se pouco viável. 
O convite endereçado pelo Ministro da Cultura à Orquestra Clássica do Centro (OCC) para se assumir como o seu 
parceiro privilegiado no projeto revela o conhecimento que ele próprio tem do seu percurso. 
Nascida numa cidade com tradição musical, Coimbra, mas não ao nível de formações de orquestra, a OCC teve de 
percorrer um árduo trajeto na formação de públicos, no recrutamento de músicos, e para a sua sustentabilidade 
financeira. 
Muita da sua experiência organizacional pode ser transmitida pela OCC aos dinamizadores do projeto cabo-
verdiano, mas também na ajuda ao desenvolvimento de estratégias de formação de públicos e de reorientação 
da formação musical de base tendo em vista os interesses da orquestra.  
Sendo um convite endereçado ao mais alto nível, pelo próprio Ministro da Cultura, Dr. Mário Lúcio Sousa, poderá 
ainda a OCC prestar aconselhamento para as políticas do setor. 
Promovendo ela própria ao longo dos anos a formação e o aperfeiçoamento musical dos seus músicos, e 
integrando no seu elenco vários professores do ensino superior, a OCC poderá igualmente transferir essa 
experiência, quer para as escolas de música existentes, quer no ensino avançado para os músicos que integrarão 
a formação inicial da Orquestra Nacional de Cabo Verde. 
Os concertos comentados, para promover gostos musicais mais eruditos na generalidade da população, afigura-
se como uma estratégia adequada a desenvolver nas primeiras intervenções da OCC em Cabo Verde. 
Fazer deslocar ao território pequenos grupos com músicos professores é também a estratégia mais pragmática 
para a cooperação em causa, ao rentabilizar os recursos e potenciar os saberes a transmitir. 
Cabo Verde dispõe decaracterísticass propícias para uma absorção ávida de saberes que a OCC possa transmitir. 
É tradição no país os concertos serem de sala cheia. Não há ilha que não tenha o seu festival de Verão de ar-livre 
com milhares de pessoas, em transumância inter-ilhas, da diáspora e de turistas. 
A Cidade da Praia, a capital do país, dispões de duas salas públicas com capacidade para várias centenas de 
pessoas, o Auditório Nacional, futura sede da Orquestra Nacional, e o Auditório da Assembleia Nacional.  
Na cidade do Mindelo, na Ilha de S. Vicente, existem várias salas privadas propícias para café-concerto e o 
auditório do Centro Cultural, para duas centenas de pessoas, que anualmente alberga o maior festival de teatro 
do continente africano, o Mindelact. 
A generalidade das Câmaras Municipais do país dispõem de salas capazes de acolher espetáculos, a que se 
associam as modernas instalações da rede escolar. Cabo Verde é um país com uma elevada população jovem, 
segue padrões ocidentais de alfabetização, tendo adotado já uma política de ensino obrigatório. 

 

 


