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A música no seu esplendor, uma varie-
dade eclética de estilos, que vai do clássico 
ao eletrónico, do tradicional ao contempo-
râneo, músicos de todas as idades e públi-
co a vibrar e a aplaudir sem nunca se can-
sar. Assim se resume um fim de semana 
de MOB, que trouxe ao Quartel das Artes 
Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro, mi-
lhares de pessoas, unidas pela mesma pai-
xão: a música.

A terceira edição desta Festa da Música 
e dos Músicos de Oliveira do Bairro veio 
confirmar aquilo que já todos reconhe-
cem, que o concelho de Oliveira do Bairro 
é musicalmente de uma riqueza extraor-
dinária. Bandas Filarmónicas de referên-
cia, músicos profissionais mas, na maioria, 
amadores, alunos a fervilhar de talento e 
muita, muita entrega e paixão pela músi-
ca só podiam resultar em algo que deixa 
os artistas de alma cheia e o público gra-
tificado.

Juntar diferentes grupos num mesmo 
espetáculo, unir coros e orquestras, acom-
panhar o regresso de músicos consagra-
dos à sua terra natal e aplaudir as jovens 
promessas que podem, dentro em breve, 
vir a dar que falar, tudo num só fim de se-
mana, requer uma organização e um pla-
neamento só ao nível dos melhores. A or-
ganização, Câmara Municipal de Oliveira 
do Bairro em parceria com a empresa Cais 
do Som, está por isso de parabéns por este 
grandioso trabalho.

Para o Presidente da Câmara Municipal 
de Oliveira do Bairro, Mário João Oliveira, 
“o investimento da autarquia naquela que 
é a Festa anual da Música e dos Músicos 
de Oliveira do Bairro - o MOB – é compro-

vadamente uma aposta ganha. Estamos 
convictos, pelo que voltámos a assistir e 
sentir por parte do público e de quem par-
ticipou, que estamos a fazer crescer um 
evento com um conceito verdadeiramen-
te inédito e audacioso, inovador na região. 
A comprová-lo, ao longo destes três dias, 
a grande maioria dos espetáculos que reu-
niram em palco formações distintas e que 
revelaram que é possível, através do em-
penho, das sinergias e da junção de von-
tades em inovar, fazer e apresentar novos 
formatos a partir do que cada associação, 
grupo, banda, coral, filarmónica, artista, 
faz habitualmente.”

A Festa da Música e dos Músicos de Oli-
veira do Bairro cumpriu com aqueles que 
eram os objetivos do executivo ao manter 
na programação do Quartel das Artes Dr. 
Alípio Sol este projeto: pelo menos uma 
vez por ano, abrir as portas aos artistas do 
concelho, desafiá-los a sinergias inovado-
ras em termos de reportório e colabora-
ções, e com isto proporcionar a toda a po-
pulação uma oportunidade para, durante 
três dias, assistir a um excelente programa 
de espetáculos de forma completamente 
gratuita, num modelo de festival made in 
Oliveira do Bairro.

“Non stop”. Uma semana antes, o MOB 
já andava pelas escolas a lançar a semente. 
“O MOB foi aos recreios” e, durante quatro 
dias, os intervalos das aulas transformam-
se numa imensa roda de brincadeira e mú-
sica, com várias dinâmicas de animação e 
jogos de expressão a envolver alunos, fun-
cionários e até alguns professores, num 
animado momento de criação coletiva sob 

o mote de Juntos pela Música.
Na sexta-feira à noite, o palco do QA vi-

rou “Eira” e os quatro grupos de folclore 
do concelho (Rancho Folclórico As Vindi-
madeiras da Mamarrosa, Grupo Folclórico 
Identidade Lusa, Rancho Folclórico de São 
Simão da Mamarrosa e Grupo Folclórico 
de São Pedro da Palhaça) surpreenderam 
o público a partir dos rodopios das suas 
coreografias. “Quatro na Eira” culminou 
com um “Vira Bairrês” com a participação 
de pares de todos os grupos.

No sábado, Cena Popular revelou que é 
possível com os grupos de cantares tradi-
cionais do concelho (Cantares do Silveiro, 
Cantares Populares de Bustos, Cantares 
dos Moinhos, Grupo de Cantares Raízes 
da Nossa Terra, Tuna da Universidade 
Sénior de Oliveira do Bairro) compor li-
vremente um espetáculo sensível e poé-
tico, e para isso contribuiu a presença do 
compositor e pianista Vasco Miranda e do 
performer Ricardo Regalado.

O público deslizava entre o Auditório e a 
Cafetaria, onde decorreram todos os con-
certos Fá Lá Dó MOB, com as jovens pro-
messas do concelho (O Rádio de Dorian 
Grey, Green Level com crassh EAB e Ban-
das 1.º Direito e Filhos da Música). Neste 
espaço para concertos mais intimistas, ou-
viram-se ainda os concertos “Compõe-te”, 
com os cantautores Bruno Pato e Carlos 
Raposo.

O final de tarde de sábado no Auditó-
rio foi verdadeiramente desconcertante, 
com uma atuação mista de vários solis-
tas, interpretando a música em todo o 
seu espetro, do jazz ao tango, da música 
contemporânea à eletrónica. À noite, as 

Vozes chegaram às Estrelas, num concerto 
que reuniu uma orquestra (Escola de Artes 
da Bairrada), dois coros (da Escola de Ar-
tes e do Agrupamento de Escolas de Oli-
veira do Bairro), e ainda uma solista convi-
dada, a violoncelista Raquel Reis. Para os 
resistentes, a música aliou-se à dança até 
de madrugada, e pela primeira vez, a cave 
do QA abriu-se ao público, que vibrou com 
as escolhas dos DJ’s Alcides Barros, Phili-
ppe D. e Jonnysix.

No domingo, as bandas (UFT - União 
Filarmónica do Troviscal e Banda Filar-
mónica da Mamarrosa) fizeram as hon-
ras da casa, intercalando os seus concer-
tos em Auditório, com o Fá Lá Dó MOB 
na Cafetaria. O MOB 2016 culminou de 
forma inebriante, com o espetáculo (Re)
Começar, que juntou Plano B Orquestra 
aos coros do concelho (Coral do Orfeão de 
Bustos, Coro da Casa do Povo do Trovis-
cal, Coro de Câmara da Bairrada, Coro In-
fantil do IEC, Grupo Coral de Oiã e Orfeão 
Sol do Troviscal). Em palco, cerca de 200 
artistas e na plateia, mais de 400, todos em 
êxtase final, entoando a uma só voz “La la 
la la la la la Hey Jude”, numa despedida em 
jeito de “até já”.

Poisados os instrumentos e descansa-
das as vozes, a opinião era unânime: ve-
nha a edição de 2017, porque esta já deixa 
saudades.

Oriana Pataco

OLIVEIRA DO BAIRRO: MOB 2016
ARtIstAs E púBLIcO JUNtOs pELA MúsIcA
Aposta da autarquia na Festa da Música e dos Músicos do concelho afirma crescimento do MOB
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A FÁ LÁ DÓ MOB: Banda 1.º Direito A Quatro na Eira

A COMPÕE-TE: Carlos Raposo A DesconcertoA Cena Popular

A Vozes que chegam às Estrelas
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EM FOCO

A VOZ DOS ARTISTAS

Mariana Miguel
(Após concerto Fá Lá Dó MOB com O Rádio de 

Dorian Grey, acompanhada de Eduarda Mota)
“Este concerto correu muito bem. Em fevereiro 

estivemos no palco principal, com os miúdos de 
uma escola que nos é tão especial (Escola de Artes) e 
este decorreu num ambiente mais intimista, em duo, 
mais perto das pessoas e foi muito bom. Foi uma es-
pécie de aquecimento para o nosso próximo concerto, 
também aqui na Cafetaria do QA, no dia 23.

Tenho participado no MOB desde o início e sempre achei que este 
era um espaço muito importante para nós, músicos, e todos os anos tem 
melhorado. O público cada vez adere mais e os espetáculos têm muito 
boa qualidade.”

Mafalda Carvalho
(Desconcerto)
“Foi um concerto muito interessante, foi ótimo 

poder tocar com os colegas da nossa terra e foi tam-
bém extraordinário, pela variedade. Estou neste 
momento a fazer o Mestrado de Ensino na Uni-
versidade de Aveiro, já depois de um Mestrado em 
Performance na ESMAE. Continuo a fazer parte 
da UFT e amanhã [domingo] volto a tocar.

O MOB reúne todas as associações, todos os músicos, 
toda a cultura, num fim de semana de partilha. É muito bom to-
car na nossa terra e podermos mostrar o que fazemos no dia a dia.”

Raquel Reis
(Vozes que chegam às Estrelas)
“Toco [violoncelo] na Orquestra Gulbenkian 

desde 2007, dou aulas, tenho um grupo, Trio Pes-
soa e outros projetos de música de câmara e al-
guns também fora da música clássica. Já venho 
tocar ao MOB desde a primeira edição. Acho esta 
iniciativa fantástica, boa organização, boa progra-
mação, e sou sempre muito bem recebida. Tem vin-
do a melhorar, de ano para ano.

Acho super positiva esta troca de experiências, com vários grupos a 
atuar num mesmo concerto. Há bastante diversidade nos estilos musi-
cais apresentados.

Quando comecei a estudar música, não havia aqui no concelho a oferta 
cultural que há hoje e este auditório incrível! É realmente um privilégio 
termos hoje este espaço.”

Eduardo Neves e Miguel Carvalho
(Green LEVEL crassh EAB)
(Eduardo) - “Gostei muito de participar! Foi a 

primeira vez, porque só este ano me juntei aos 
CRASSH.

(Miguel) - É uma iniciativa fantástica, ganha-
mos muita experiência, o público interage, é 
uma boa oportunidade para mostrarmos o que 
fazemos ao longo do ano. (Ambos) - É uma ex-
periência a repetir!”

José Gouveia
[(Re)começar - Coralista do Orfeão da Casa do 

Povo do Troviscal]
“No final deste MOB, fica a sensação de dever 

cumprido. Neste concerto em especial, achei uma 
atividade interessante, em conjunto com outros co-
ros e penso que resultou muito bem. É uma experiên-
cia a repetir, fica mais bonito e mais dinâmico.

O MOB é uma iniciativa muito interessante, para dar a conhecer todos 
os grupos do concelho e culturalmente é muito enriquecedor.”

uma escola que nos é tão especial (Escola de Artes) e 
este decorreu num ambiente mais intimista, em duo, 
mais perto das pessoas e foi muito bom. Foi uma es-
pécie de aquecimento para o nosso próximo concerto, 

“Foi um concerto muito interessante, foi ótimo 
poder tocar com os colegas da nossa terra e foi tam-
bém extraordinário, pela variedade. Estou neste 

O MOB reúne todas as associações, todos os músicos, 
toda a cultura, num fim de semana de partilha. É muito bom to-

guns também fora da música clássica. Já venho 
tocar ao MOB desde a primeira edição. Acho esta 
iniciativa fantástica, boa organização, boa progra-
mação, e sou sempre muito bem recebida. Tem vin-

cumprido. Neste concerto em especial, achei uma 
atividade interessante, em conjunto com outros co-
ros e penso que resultou muito bem. É uma experiên-

A Let’s Dance - QA Underground

A União Filarmónica do Troviscal (UFT)

A Vozes que chegam às Estrelas

A FÁ LÁ DÓ MOB com o Rádio de Dorian Grey

A COMPÕE-TE com Bruno Pato A Vozes que chegam às Estrelas

A Desconcerto
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EM FOCO

A VOZ DO PÚBLICO

Inês Mota
    “Gostei muito do concerto O Rádio de 
Dorian Grey, que já tinha visto da outra 
vez, no auditório. Esta iniciativa, o MOB, é 
importante para dinamizar o concelho e 
envolver a comunidade na cultura. Por ou-
tro lado, os músicos ganham mais experi-
ência com o público.”

Steven Viegas
“Gostei muito de O Rádio de Dorian Grey. 

Estava à espera desta qualidade, porque já 
tinha assistido a algumas coisas destas ar-
tistas. Estão no mundo da música e nota-se 
que têm alma e coração para esta arte. Vou 
ver mais concertos neste MOB. Penso que 
esta é uma boa iniciativa para promover a 
cultura no nosso concelho e as mais-valias 
que cá temos. São talentos que devem ser 
mostrados.”

Alcino Sousa
“Adorei este Desconcerto, foi uma mara-

vilha. É a terceira vez que venho ao MOB. 
Isto é uma oportunidade fabulosa para os 
artistas, que dão a conhecer a sua arte, e 
para o público, para se cultivar musicalmen-
te. Vemos aqui capacidade artísticas extra-
ordinárias. Somos de uma região privile-
giada. Sou do Troviscal, onde há uma forte 
tradição musical. É muito bom vermos tanta 
gente a assistir a estes concertos.”

Isabel Moura
“Este MOB está a ser fantástico. É a pri-

meira vez que venho. A minha filha par-
ticipou ontem e hoje vim ver os CRASSH. 
Trata-se de uma boa oportunidade para ver-
mos as coisas maravilhosas que temos e que 
muitas vezes não conhecemos. Acho muito 
interessante esta variedade, os vários estilos 
e as várias idades envolvidas.”

João Vila
“É a segunda vez que venho, no ano pas-

sado participei através da FUOB, este ano 
venho como espetador. São raras as oportu-
nidades de eventos para os músicos na sua 
própria terra, porque por vezes são mais va-
lorizados os de fora. E aqui temos de tudo, 
desde a música tradicional, percussão, co-
ros, música pop, eletrónica, etc.. E isso tam-
bém atrai diferentes públicos.

Penso que se poderia prolongar mais um 
dia, se fosse possível, porque acaba por ser 
tudo muito concentrado.

Oliveira do Bairro tem evoluído muito 
culturalmente, e está a ser catalisador de 
pessoas vindas de outros concelhos, atrain-
do público e também músicos, como eu, que 
aqui vêm ver este bom exemplo.”

Steven Viegas
Estava à espera desta qualidade, porque já 
tinha assistido a algumas coisas destas ar-
tistas. Estão no mundo da música e nota-se 
que têm alma e coração para esta arte. Vou 
ver mais concertos neste MOB. Penso que 
esta é uma boa iniciativa para promover a 
cultura no nosso concelho e as mais-valias 

Isabel Moura
meira vez que venho. A minha filha par-
ticipou ontem e hoje vim ver os CRASSH. 
Trata-se de uma boa oportunidade para ver-
mos as coisas maravilhosas que temos e que 
muitas vezes não conhecemos. Acho muito 
interessante esta variedade, os vários estilos 
e as várias idades envolvidas.”

A Banda Filarmónica da Mamarrosa

A PlanoMOB: (Re)Começar

A Vozes que chegam às Estrelas

A Desconcerto A Desconcerto

3 DIAS

13 ESPETÁCULOS

650 PARTICIPANTES

1000 MINUTOS DE MÚSICA
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