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NÃO TE ESQUEÇAS
envia o teu 

desenho para
auditoriomunicipal@cm-gaia.pt

O Auditório Municipal de Gaia - AMG 
é um dos espaços nobres da atividade  cultural do Município de Vila Nova 
de Gaia e constitui com o Cine -Teatro Eduardo Brazão – CTEB o conjunto 
dos Auditórios Municipais de Gaia. 
O Auditório abriu ao público no dia 13 de junho de 1997. A Orquestra 
Gulbenkian, sob a direção do maestro Max Rabinovitsj, realizou o 
Concerto de Abertura, interpretando obras de Ludwig Van Beethoven e 
Franz Joseph Hayden.
Decorridos 20 anos o AMG sofreu um intervenção estética e técnica, que 
o requali�cou, passando a constituir uma referência na zona envolvente. 
A reabertura ao público aconteceu no dia 9 de setembro de 2018 com um 
Concerto com a participação do músico gaiense Rui Massena.
O AMG é um teatro polivalente e está equipado para receber os mais 
diversos tipos de espetáculos, desde a Música à Dança, do Teatro à Ópera, 
do Canto à Poesia, não esquecendo o Cinema. A realização de 
congressos, seminários e conferências completam o leque de iniciativas 
que aqui tiveram ou podem ter lugar.
Vultos consagrados da cultura nacional e internacional, artistas oriundos 
de contextos geográ�cos totalmente distintos, desde a América do Sul 
até às recônditas paragens da Ásia, África e Oceânia, para além da Europa 
e, naturalmente, instituições e nomes locais e nacionais apresentaram-se 
no Auditório.
O Auditório Municipal de Gaia é um espaço privilegiado para o encontro 
das gentes de Gaia
com a Cultura da sua terra e de outros locais. É um espaço para si.

Os Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia
Desde a restauração do Município em 1834 que, à falta de instalações 
próprias, os serviços autárquicos ocuparam diversos edifícios na zona da 
Beira-Rio/Rua Direita. Durante a grande cheia de 1909 as instalações da 
autarquia foram seriamente afetadas pela inundação o que tornou premente 
a deslocalização dos serviços para a cota alta, tendo, entretanto, funcionado 
provisoriamente na Junta de Freguesia de Santa Marinha. Em 1914, durante o 
mandato do presidente Miguel Joaquim da Silva Leal Júnior foi decidido 
proceder à construção de raiz de uns novos Paços do Concelho no gaveto das 
então duas mais importantes artérias: a avenida da República e o acesso à 
estação ferroviária das Devesas. Para tal foi emitido um empréstimo público, 
que aproveitou o bom momento de exportação de produtos 
tradicionalmente armazenados em Gaia, como os vinhos e as cortiças. O 
projeto da autoria do arquiteto Francisco de Oliveira Ferreira, datado de 1916, 
foi então concretizado e em 1925 foram ali instalados os primeiros serviços 
autárquicos. No edifício, para além da excelência arquitetónica, foram 
incorporados vários saberes tradicionais de artí�ces gaienses, como as 
cantarias lavradas, a cerâmica, a serralharia e a marcenaria.



ENIGMA
Como viste, os músicos começaram o concerto no edifício dos Paços do 
Concelho e, depois, tiveram de se deslocar da Câmara Municipal para o 
Auditório Municipal. Mas muitos tiveram de ir de carro e perderam-se no 
caminho… Mas nem tudo foi mau porque conseguiram passar por 
alguns dos locais mais interessantes do centro da cidade. 

Antes de mais, vamos tentar encontrar alguns aspetos curiosos no “Hino 
à Juventude” do compositor Joly Braga Santos, que viveu entre os anos 
de 1924 e 1988. Não é preciso saber música para perceber que tem dois 
elementos principais: melodia e acompanhamento, escritos na pauta de 
cima e na pauta de baixo, respetivamente.
 
Começando pela melodia, se reparares através das cores, há sempre 
uma espécie de pergunta e resposta. Por exemplo, no número 32, a 
melodia começa e depois sobe e, na pauta seguinte, o início da 
melodia repete-se mas depois desce. A seguir, no número 33, algo 
parecido acontece mas, desta vez, a melodia começa mais aguda e 
desce um pouco. Para terminar, mais uma vez, a primeira parte da 
melodia é repetida e o tema termina com uma grande descida.

Podes resolver este enigma e indicar o caminho possível. Dessa forma já 
não se irão perder na próxima vez. Já agora, pelo mapa, identi�ca os 
monumentos e locais de interesse de Vila Nova de Gaia por onde os 
músicos poderão ter passado.

Não é muito difícil tocar esta peça. Basta ter um instrumento (pode ser 
um piano, xilofone, �auta, violino, ou outro qualquer) e, depois de ouvir 
várias vezes o início da peça, tentar “imitar”. Atenção: a nota com que a 
orquestra toca a melodia não é a mesma que está nesta partitura e, por 
essa razão, não dá para tocar ao mesmo tempo.

Muito interessante seria que conseguisses juntar alguns amigos que 
também soubessem tocar instrumentos (por exemplo, na tua turma) e 
que todos tocassem, à vez, a parte da melodia e do acompanhamento. 
Poderia fazer parte de um concerto na vossa escola.

Hino à Juventude

Não te esqueças de imprimir a partitura para esta atividade. 
Diverte-te!!!

O que achas de escrever a letra de um “Novo Hino à Juventude”? 
Pode ser sobre o que quiseres. Sugiro que ouças várias vezes a melodia 
e tentes “combinar” a letra com a notas e o ritmo. Se o �zeres, envia-nos 
a tua letra para auditoriomunicipal@cm-gaia.pt 
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