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Depois muitos convidados: o Lava 
Brass Quintet, um quarteto de cor-
das formado por professores do 
Conservatório de Angra do Hero-
ísmo, alunos da Escola Vitorino 
Nemésio e vários solistas que aqui 
deixo por ordem alfabética: António 
Palma, Bruno Walter Ferreira, Hen-
rique Bulcão, João Pedro Santos, 
Leonor Castro, Paula Andrade, Sara 
Miguel, Sofia Dutra e Sónia Pereira. 
Os arranjos de algumas canções são 
do Antero Ávila. A juntar todas as 
peças está o Mário Laginha.

AoS 60 ANoS DE IDADE AINDA TEm moTI-
vAção PARA FAzER CANTIGAS?
Enquanto estiver vivo e sentir que 
tenho coisas para dizer, cá esta-
rei, a partilhar com quem goste de 
me ouvir. Quando (se) sentir que 
nada mais tenho para dizer… ca-
lar-me-ei.  

Em TERRA DE boNS múSICoS E muITo

TAlENTo, TARDA o RECoNhECImENTo.
ESSE PoDE SER o moTE PARA umA CoN-
vERSA SobRE A REAlIDADE quE TEmoS
NA múSICA AçoRIANA?
Acho que se criou um mito sobre a 
falta de reconhecimento. Quem tem 
realmente valor é reconhecido. 
Há bastantes nomes na chamada 
música açoriana que provam tal. 
Não podemos é deixar de ter a lu-
cidez de percebermos que vivemos 
em ilhas. 
Cada ilha tem um público restrito, 
que se esgota num ou em dois con-
certos. E para ir a outras ilhas fica 
caro. E é preciso que alguém con-
vide. E pague as despesas com as 
deslocações e com a estadia. Mais 
o cachet. 
Alguém que faça música em Bragan-
ça e seja reconhecido pode percor-
rer uma grande extensão territorial 
até chegar ao Algarve. Sempre com 
o mesmo programa. 
Numa ilha pequena se repetimos 

um concerto é “sempre a mesma 
coisa”. São pequenos públicos em 
lugares pequenos. 
Mas é aqui que vivemos. Se ainda 
não apresentei este concerto no 
Teatro Micaelense ou no Teatro 
Faialense, não foi por falta de reco-
nhecimento. Foi por falta de meios. 
Cheguem os convites e lá estare-
mos.
A conversa que me propõe seria 
longa. Teria de incluir, por exem-
plo, se há ou não uma política cul-
tural nesta Região. Se a imprensa 
cumpre o seu papel não apenas de 
divulgação mas também de relato 
do que aconteceu. E muitas outras 
coisas…
Por mim, não me queixo de falta de 
reconhecimento. Tenho enchido os 
lugares por onde passo. Espero que 
no dia 6 de novembro aconteça de 
novo.

Como CANTAuToR E ESCRIToR, quAl A

mENSAGEm quE quER DE TRANSmITIR
Ao muNDo?
São bastantes os temas que abordo 
nas minhas canções, nas minhas 
crónicas, nos meus contos. 
Mas a principal mensagem que ten-
to “passar” é a de que viver numa 
ilha não é uma limitação inultrapas-
sável.
 Podemos ser insulares sem sermos 
insulados. É possível ir para além 
da maré baixa, buscar a universali-
dade, mesmo vivendo numa porção 
pequena de terra rodeada de mar. 
E ter a simplicidade como pedra de 
toque.
 Quanto mais a idade avança, maior 
é a minha certeza de que é nas coi-
sas simples que reside a maior be-
leza.
Seja uma melodia, seja um poema, 
busquemos a profundidade da for-
ma mais simples. 
Talvez seja essa a receita para a feli-
cidade. Mantenho a busca…. 

concErto  António bulcão sobe ao palco do Auditório do Ramo Grande a 6 de novembro  


