


   A música é uma expressão artística comunitária por excelência; é uma ponte na comunicação, ultrapassan-
do barreiras linguísticas, religiosas,  geracionais. Nenhuma cultura humana a dispensa, sendo assim universal. 
E no caso da música de conjunto implica uma sincronização de ações e emoções entre todos, que sejamos 
capazes de respirar em conjunto, de ouvir com atenção em nosso redor, de sentir em conjunto uma pulsação. 
É assim que se leva a bom porto a execução de uma obra orquestral, num esforço colectivo. Viver esse esforço 
conjunto, cumplicidade, entreajuda, tem sido a história da Orquestra Geração até aos dias de hoje.
   De repente uma ruptura profunda, um afastamento que nos é estranho. Procurar a proximidade é o camin-
ho, mesmo de que outra forma, sabendo no entanto que não é a mesma coisa, é claro, e que todos desejamos 
que a normalidade regresse tão breve quanto possível. Mas até lá, a ação da Orquestra Geração tem sido, 
acima de tudo, manter o acompanhamento e contacto vivo com os seus principais membros, os alunos 
   • com aulas online - de instrumento, de formação musical, com conteúdos musicais e formativos mais lúdi-
cos (em particular com os alunos mais novos no programa, em que a autonomia ainda não é suficiente para 
se poderem desenvolver sem o apoio directo do professor de instrumento e em que muitos não têm o instru-
mento em casa)
   • com gravações de peças musicais de conjunto
   • com desafios musicais (jogos, quizz, sopas de instrumentos,...)
   • com muitos, muitos momentos de conversa – perceber como estão, que dificuldades e desafios esta fase 
lhes está a colocar, como se sentem, que faltas têm, nomeadamente no acesso a suportes digitais que lhe 
permitam manter o acesso à sua formação e na procura de soluções, mantendo-se aqui uma articulação 
indispensável com os agrupamentos escola onde temos os nossos núcleos e ainda com os nossos parceiros 
institucionais.
   O desenvolvimento da ação Orquestra Geração em Casa (nas redes sociais desde o início do encerramento 
das aulas presenciais),  tem dado conta da iniciativa de muitos alunos - com mensagens, pequenas perfor-
mances, algumas em conjunto, desenhos, histórias das suas vivências, desejos e sonhos, e também de profes-
sores e ainda parceiros, esperando também contribuir para ultrapassar com esperança esta fase tão extraor-
dinária e difícil, chegando aos que mais dificuldades passam neste momento.  
   Ao longo destes últimos tempos temos visto replicar-se nos meios de comunicação social inúmeras inter-
venções artísticas, desde participações amadoras, no melhor sentido do termo, até profissionais, das artes 
visuais, dança, música... Ainda há alguém que duvide da necessidade que todos temos de Arte? A falta que a 
música nos faz e como nos sentimos mais felizes, completos e ligados quando a ouvimos e fazemos? 
   A Orquestra Geração deixa aqui o desejo para que a música, e a arte em geral, não fique esquecida das 
decisões que se seguirão nos tempos difíceis que nos esperam, mas que seja entendida como um bem funda-
mental, como respirar e amar.

 Helena Lima - Vice Presidente da Orquestra Geração

E agora o que se segue:



   Music is an universal language, surpassing the diferences between religions, languages and so on. In what 
concerns ensemble music it implies  action and emotional synchronization among all participants, breath-
ing together, being attentive  together, feeling the beet together. That’s the way of achieving a good orchestral 
performance.Living this kind of experiences has been Orquestra Geração moto. Suddenly everything changes 
with everybody staying apart and so our task has been keeping the possible contact with all our students and 
teachers and also the community by:
   • online classes
   • recording musical pieces together with the new technologies that allow us to do it
   • musical quizzes , games, and so on
   • talking as often as possible with our students to follow the way they are living these times and trying to 
find solutions for the problems they present us with.
   We also created the Orquestra Geração em Casa ( Generation orchestra at home) in different social links 
( as facebook , instagram, etc),where they can put videos, ensemble music by teachers and students ( we are 
putting up together with several intervenientes the final Hymn of the 9 th by Beethoven) and also messages 
from different people as sponsors , members of the government, etc. We have seen recently in the media so 
many artistic interventions ( professional ones and also amateur) that we ask ourselves if there is anyone who 
still does nor believe in the might of music and art in general.
   We hope that art in general will not be forgotten among the decisions tat will be taken after these horrible 
times, and that it must be considered as essencial as to breath and love.

Helena Lima - Vice President of Orquestra Geração

And now what is going to happen:



   A orquestra Geração iniciou o 3.º trimestre de uma forma muito diferente pois pela primeira vez não esta-
mos em salas de aulas mas sim em nossas casas a fazer música com os nossos alunos. 
Para continuar com os objetivos pedagógicos propostos para este ano começamos a ter excelentes iniciativas 
por parte dos professores e alunos.  Gravação, chamadas por telefone, aulas por vídeos, mensagens, todos os 
recursos são importantes e necessários para nós adaptarmos, estarmos unidos e continuar a chegar a todos os 
nossos alunos e comunidades da Orquestra Geração.
   O sistema Europa adiou o estágio do SEYO 2020 para o próximo julho de 2021 em Madrid, contará com 
a participação de jovens de mais de 28 países, para formar uma orquestra de quase 200 pessoas. Vai ser a 6º 
edição que os alunos da orquestra Geração são convidados para fazer parte de está orquestra de Jovens de 
Europa.

Juan  Maggiorani- Coordenador pedagógico, membro da Direção

As mudanças na vida da 
Orquestra Geração :

The Generation Orchestra began this third term  in a quite different way as for the first time we are not in 
direct contact with the students but  in communication with them via internet. 
To maintain the goals for this year we began with excellent initiatives organized by  our teachers and students. 
Recordings, phone calls, messages, all resources are important to pursue our aims, keeping united and able to 
reach all the students and communities of our project. 
Sistema Europe has postponed the SEYO 2020 initiative for next July 2021 in Madrid where youngsters from 
28 countries will form an orchestra of about 200 people.  It will be already the 6 th edition of this European 
Youth Orchestra  that the musicians of Orquestra Geração will attend.

Juan Maggiorani - Pedagogical coordinator, member of the Board

The Changes in the life 
of the Orquestra Geração



   No momento em que se atravessa uma fase de isolamento social, devido à pandemia Covid-19, a iniciativa 
Orquestra Geração em Casa tem como objetivo continuar a levar à nossa comunidade a essência enquanto 
projeto, inspirado pelo nosso slogan “Mais do que música, tocamos vidas!”
   Foi lançado o desafio aos Alunos, Pais, Professores, Colaboradores, Direção, Parceiros, Sócios e Indivi-
dualidades da Sociedade para que enviassem mensagens de apoio, motivação e conforto pela situação que se 
atravessa, recordando as preocupações, aconselhando os cuidados a ter, mas também revelando o significado 
da Orquestra Geração nas suas vidas!

   Podemos garantir que as mensagens são genuínas e reveladoras de reflexão, positivismo e criatividade! 

As publicações são realizadas todos os dias e podem ser acompanhadas em:
https://www.facebook.com/orquestrageracao/

https://www.instagram.com/orquestra_geracao/

Susana  B Gomes- Equipa Orquestra Geração

Iniciativa Orquestra Geração em Casa

   In this moment where we have to keep to our houses because of Covid 19, the Generation Orchestra at 
Home initiative wants to apply our moto “ more than music we play lives” ( in portuguese’s play has the dou-
ble meaning of playing and reaching for )to every member of our project.
    So we sent a message to our students, teachers, parents, sponsors and all interested to send us comments  , 
videos with motivational  subjects, remembering our worries, mentoring our needs but also pointing out the 
importance of Generation Orchestra in their lives. 

We guarantee that all messages are genuine and quite positive and creative. You can follow all the material 
through the following links:

https://www.facebook.com/orquestrageracao/
https://www.instagram.com/orquestra_geracao/

Susana B Gomes -Generation Orchestra Staff

Generation Orchestra at Home:



Momentos da Orquestra Geração em Casa
Orquestra Geração  at home moments  



   Devido à situação que atravessamos achámos melhor adiar a realização do encontro Pop UP Orchestra que 
se iria realizar em Portugal (Carcavelos e Lisboa) e que juntaria cerca de 50 jovens músicos de toda a Europa. 
Patrocinado pelas Fundações HILTI, Gulbenkian e CCB (ainda em confirmação), acabaria com um grandio-
so concerto no Auditório ao Ar Livre da Gulbenkian. 
   Estamos certos que em Julho de 2021 teremos novamente a oportunidade de realizar este projeto. 
   Por  decisão dos nosso amigos espanhóis (Madrid) e da direção do Sistema Europe  foi também adiado o 
evento da Orquestra Juvenil SEYO que este ano se realizaria no inicio de Julho em Madrid . 
Ficamos a aguardar as novas datas.

António Wagner Diniz – Presidente da Orquestra Geração

Pop Up Orchestra e SEYO:

   Due to the pandemic it was decided to postpone either the SEYO and the Pop Pop Orchestra. 
The SEYO reunion in the begging of July in Madrid and the Pop Uo Orchestra at the end of the same month 
in Carcavelos and Lisbon will, we hope, be rescheduled to the same month in 2021.
   So Hope to see you next year here in Portugal and with , once more, the sponsoring of the HILTI  and Gul-
benkian Foundations and the Cultural Center of Belem.

António Wagner Diniz – President of Orquestra Geração 

Pop UP Orchestra and SEYO:
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    O estágio da Pop-Up Orchestra que iria acontecer em Julho deste ano será realizado em Julho de 2021 em 
datas a anunciar.
    Esta iniciativa acolherá 25 jovens músicos de vários países europeus em Portugal, num estágio inovador 
e criativo, apresentando uma orquestra e 5 ensembles criativos que se apresentarão em diferentes locais de 
Lisboa.
   Trabalhando em parceria com a NOVA School of Business and Economics e a Fundação Calouste Gulben-
kian com o apoio da Hilti Foundation, a Orquestra Geração proporcionará aos jovens músicos do Sistema 
Europe a oportunidade de abordar uma linguagem musical multicultural, passando por diferentes estilos, 
como a world music, o jazz, o rock, o pop, explorando a criatividade individual, a improvisação e as formas 
tradicionais, celebrando a cultura e a diversidade.
   Esta ideia tem como objetivo que os jovens abandonem a sua zona de conforto e que construam perfor-
mances para diversos ambientes, explorando repertório, ritmos e melodias de várias partes do mundo, con-
tribuindo para uma melhor compreensão entre diferentes culturas. Também terão a oportunidade de explorar 
várias possibilidades com os seus instrumentos, compor ou fazer arranjos musicais, assim como criar uma 
história e apresentar a orquestra ao público.
   Um grupo de artistas e professores com uma experiência vasta guiará os alunos através de ensaios de 
orquestra e de ensembles pop-up em work-shops e apresentações públicas. Também haverá professores inter-
nacionais e artistas convidados que irão atuar com a orquestra.

Eduardo Lála – Coordenador do GERAJAZZ

Pop Up Orchestra 2020 (adiado)
Novas datas em Julho de 2021 (a anunciar)

   The Pop-Up Orchestra music camp that should take place in July this year was postponed to July 2021 on 
dates to be announced.
   This initiative will welcome 25 young musicians from several European countries to Portugal, in an inno-
vative and creative music camp, featuring a Pop-Up Orchestra and 5 creative ensembles that will perform in 
different locations in Lisbon.
   Working in partnership with NOVA School of Business and Economics and Calouste Gulbenkian Founda-
tion with the support of Hilti Foundation, Orquestra Geração will provide to young musicians from Sistema 
Europe the opportunity to approach a multicultural musical language, going through different styles such as 
world music, jazz, rock, pop, and to explore individual creativity, improvisation and traditional forms, cele-
brating culture and diversity.
   This idea comes with the purpose of young people leaving their comfort zone and building performances 
for various places, exploring repertoire, rhythms, and melodies from various parts of the world, thus con-
tributing to a better understanding between different cultures. They will also have the opportunity to explore 
various possibilities in their instruments, compose or arrange music, create a story and introduce the orches-
tra to the public.
   A group of experienced teaching artists will guide the students through orchestra rehearsals and pop-up 
ensembles in workshops and performances. There will be also an international faculty and guest artists to 
perform with the orchestra.

Eduardo Lála- Coordinator of GERAJAZZ

Pop Up Orchestra 2020 (postponed)
New dates on July 2021 (to be announced)



   Embora fechados em casa a Orquestra Geração não para, assim vamos ter pelo menos dois novos projetos para 
2020/2021,seguindo as linhas traçadas pela direção para a expansão do nosso projeto.
   Assim avançamos na região de Coimbra, mais especificamente Tondela, Castanheira de Pera e a própria Coimbra com 
o projeto Comunidades Geração apoiado pelo programa Portugal Inovação Social dos fundos europeus.
   Vamos atuar na zona dos grandes fogos, trabalhando não só com cerca de 40 crianças, mas juntando, também, as 
populações e instituições culturais da zona, num trabalho anual de reforço das atividades educativas e culturais dessas 
povoações.
   Vão estar connosco diversas instituições, como as respetivas câmaras Municipais, a Casa do Povo de Tondela, a Escola 
Básica de Castanheira de Pera, a Orquestra Clássica do Centro e o Conservatório de Coimbra.
   O segundo projeto trata- se de, pela primeira vez, nós irmos intervir numa escola através do nosso projeto de Jazz.
    Esta iniciativa destina-se a crianças mais velhas (dos 12 aos 14 anos) vamos intervir com a criação de uma escola de 
jazz no seu estabelecimento de ensino.
   Trata-se do projeto Bué da Jazz Geração que terá a orientação do nosso professor Eduardo Lála. Os alunos terão aces-
so aos instrumentos que constituem uma big band e terão também ofertas na área da voz, guitarra elétrica e teclados.

Texto: António Wagner Diniz – Presidente da Orquestra Geração

Novidades

   Although confined in our houses, Orquestra Geração does not stop, so for next year 2020/2021 we have two new proj-
ects following what was some time ago defined by the board as means of expansion to other geographical or musical 
areas.
   So we are moving to the center of Portugal in the region of Coimbra ( where there is already an Orquestra Geração ) 
to two towns where the great fires caused severe damages. This is a project called Generation Communities where we 
are having a different approach because although we keep applying the el sistema method we ar also concern in involv-
ing the rest of the population.
   This project is payed by EU funds and it envolves two schools, a classical orchestra , the conservatory of Coimbra and 
a Foundation (King D. Pedro V) who is paying for the instruments.
   The second project Bué da Jazz Geração is the introduction of a Jazz school for children from 12 to 14 years old in a 
state owned school in order do develop a Jazz band.
   They will have the jazz instruments and also the possibility of learning singing , electrical guitar and piano.
   This project is going to be directed by our Jazz specialist, Eduardo Lála who was also responsible for the Pop UP Or-
chestra that we had to postponed for next year.

Text: António Wagner Diniz – President of Orquestra Geração

New Projects

 Gerajazz 2011 - Museu da Música Portuguesa Gerajazz 2019 - NOVA SBE
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Almeida Garrett (EB Alto do Moinho) | Benfica (EB Ar-
quiteto Ribeiro Telles) | Boa Água |

Camarate (EB Mário de Sá Carneiro) | Carnaxide Portela 
|

Eduardo Gageiro (EB Bartolomeu Dias) | Francisco Arru-
da (EB Alexandre Herculano) |

Gil Vicente | Luís Sttau Monteiro | Maria Keil (EB 
Apelação) | Miradouro de Alfazina | Miguel Torga |

Olaias (EB Bairro do Armador | Pedro d’ Orey da Cunha | 
Pintor Almada Negreiros (Alta de Lisboa)

Recolhimento de S. Cristóvão - SCML | Vialonga


