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As pessoas, as palavras e os sons: dentro e para além das
culturas
2
Hoje, 24 de Junho, celebra-se o dia Nacional da Pessoa Cigana. Celebração é sinónimo de alegria, solenidade,
solidariedade. A Música não poderia deixar de estar, por isso, presente. Diria mesmo que “ominipresente”. De
múltiplas formas. No dia 21 de Junho celebrou-se o dia Europeu da Música, que teve os seus primórdios em França,
no início da década de 80 do Século XX. E que hodiernamente é considerado o dia Mundial da Música pelo facto de
uma multiplicidade de países não europeus a ele terem aderido, embora o Dia Mundial da Música tenha sido
instituído, na década de 70, pelo International Music Council, uma organização fundada pela UNESCO em 1949,
sendo celebrado a 01 de Outubro. Um dos objectivos deste Dia Mundial da Música é precisamente corporizar alguns
dos ideais da UNESCO, nomeadamente a paz e a amizade entre os seres humanos, a troca de experiências e,
consequentemente, a interacção entre as culturas.
Com efeito, a música (a par da dança, do vestuário e da gastronomia) faz parte das designadas características de
superfície de uma cultura. Não “superficiais”, mas de “superfície” pelo facto de ser audível (para quem é “ouvinte”)
e visível (para quem “vê” biologicamente). Mas sendo de superfície pelas razões anteriormente referidas, ela
evidencia o que de mais profundo uma cultura possui dado emergir associada a estilos de vida e, de certa forma, a
oportunidades na vida. É, por isso, representativa dos universos culturais que a produzem, independentemente de
posteriormente ser apropriada (e apropriável) por outros universos culturais, universalizando-se. Os localismos que
se globalizam e os globalismos que se localizam, abstraindo-se dos lugares e das culturas que os produziram,
embora sem deixar de ter lugar dentro daqueles. Não é um paradoxo. Faz parte da complexidade dos seres

humanos, dos seus artefactos e da sua visão cosmopolítica. A música é, por isso, representativa de formas de ser e
de estar nos lugares e no mundo. A sua linguagem é universal porque é poliglota, polifónica, policromática nos seus
símbolos, signos e significados. É ainda multicultural e veículo da construção de interculturalidade.
É atribuída a Bono a frase “a música pode mudar o mundo porque pode mudar as pessoas” e a Jimi Hendrix “a
música não mente. Se há algo que tem de ser mudado neste mundo, apenas poderá acontecer através da música.”
O significado destas palavras vai para além da estética: é ética entre os seres humanos.
Pelo poder da música e pelo que esta representa enquanto “embaixadora” e “miscigenadora” de culturas, esta
Newsletter é dedicada à Música: à Música Cigana e, através dela, a toda a música. Nela toma a voz um conjunto de
pessoas ciganas que dedica uma parte significativa da sua vida à música e que, por essa razão, a música é parte
intrínseca dos seus quotidianos e das suas formas de vida. Ouvimos as suas vozes e a sua música como meio de
afirmação de identidades culturais, mas também de aproximação de culturas, de desconstrução de estereótipos,
de promoção do diálogo. Como referiu Diego el Gavi, “a música é super importante porque ainda mantém a cultura
viva” e “tem esse poder de derrubar barreiras.” Para Érika Santos, “a nossa música é um passo para dizer Não ao
racismo, Não à discriminação. A música está a ser uma arma letal.” E, nas palavras de Jussara Maia, a música vai
muito para além das palavras ditas: “a música por vezes chega e transmite palavras que a gente quer falar e por
vezes não as consegue expressar. A música tem esse dom de quebrar barreiras e de por vezes unir pessoas
diferentes. A música tem um poder muito especial.”
Escutar estas vozes de diferentes perspectivas, formas e ângulos, é fundamental para que cada um e cada uma se
construa cada vez mais como permeável a todas as diferenças.
Porque a “normalidade” é construída dessa pluralidade de polifonias.
Maria José Casa-Nova
Coordenadora do Observatório das Comunidades Ciganas
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Nuno Conceição

Música cigana em Portugal: valorizar, formar e incluir na
expressão da cultura portuguesa
Nasci e cresci em Sintra no século passado, mais precisamente em 1977. A minha infância e adolescência foram
feitas com a liberdade necessária para que pudesse ter tido um largo espectro de culturas e amizades diversas. No
entanto, com ou sem liberdade, estar na rua e pertencer-lhe era o meu lema e de todos os meus pares da mesma
condição, juntamente com os meus amigos ciganos que ainda preservo, com grande consideração.
Tive contacto com a música cigana, mais especificamente com o Flamenco, desde os meus 7 anos de idade. A
comunidade cigana que vivia no meu bairro era, na sua maioria, descendente do Sul, mais especificamente de Alvito
do Alentejo. O cigano mais velho de Sintra era o "Sr." João, amigo pessoal desde infância do meu avô Salvador
Pinto; sendo ele também de Alvito, sempre tivemos uma ligação muito próxima com a comunidade cigana com a
qual mantenho ligação e respeito – ainda mais nos dias de hoje. A minha avó Maria, também de Alvito, além de ter
ceifado o trigo tal como o meu avô Salvador, era costureira também. Lembro-me de ter todos os anos camisas
Lacoste novas, mas o Crocodilo era cosido por ela. Podem imaginar que não eram só para vestir o seu neto.
O meu Pai, também alentejano de Alvito, contou-me uma vez que o nome Pinto vem dos pintados… ou seja, nós os
Pinto de Alvito somos os mais escuros e descendentes dos primeiros fenícios, daí a nossa condição de proximidade
com as comunidades de etnia cigana. A primeira vez que pensei nisto, achei que, pelo meu avô ser tão próximo das
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feições ciganas, os Alentejanos todos eram exatamente dessa condição, embora os costumes e regras na sociedade
(alentejana) fossem totalmente diferentes na minha família (pintada).
Aos 17 anos vivia já sozinho, com uma liberdade ainda maior, e foi aqui que resolvi partir para Sevilha, na busca de
terra nova onde sabia que o Flamenco era a cultura primordial. Estive quase quatro dias por terras de los hermanos.
No último dia, e já sem condição de valores no bolso, tive a sorte de entrar numa rua estreita onde a música do
Flamenco estava em pura explosão, chamaram-me a assistir e por ali fiquei. Deram-me comida, dormida e dinheiro
para retornar a Lisboa; fiquei fascinado com tudo o que ali experienciei.
Anos mais tarde, depois de ter começado a estudar música e Artes Plásticas, comecei a interessar-me por música
cigana de leste - foi logo a seguir ao grande boom de filmes de Emir Kusturica. Abracei um projeto onde toquei
durante 10 anos, chamado Kumpania Algazarra. Numa das digressões da banda por Espanha, mais especificamente
em Granada, outra das capitais do Flamenco, fui a um sítio chamado Inchauira bar, daí trouxe a vontade de fundir
o instrumento que tocava, o trompete, com o Flamenco.
Passado muito pouco tempo, um amigo meu de Sintra, que já tinha começado a dar os primeiros passos na guitarra
flamenca, de seu nome Paulo Croft, estava disposto a juntar esforços na construção das sonoridades flamencas
com o trompete. Daí ao Diego el Gavi, que com ele já trabalhava – e de etnia cigana com um cante excepcional e
único para mim em Portugal –, foi muito rápido; sucederam-se os concertos em Sintra, as conversas de vida, as
gravações, o cimentar da amizade e respeito mútuo, o que permitiu o avanço para Lisboa, onde resido desde 2004.
Aí, com a abertura e suporte de residências artísticas, tanto no jazz como no Flamenco, no espaço clube da altura
"Velha Senhora", pela mão do meu grande amigo Mikas Morais, com o seu apoio desde 2010, decidi alargar o meu
projeto (o meu percurso) e fundi-lo com a música Latin. Chamei e articulei os incríveis Victor Zamora e Léo Espinosa,
juntamente com o baterista Marcelo Araújo, o percussionista Carlos Mil-Homens (que está desde há muitos anos
familiarizado com a técnica e o saber na percussão flamenca), o baterista Sebastian Sherife, entre outros.
Desde aí, a minha ligação com a música Flamenca e com a comunidade e cultura cigana tornou-se mais íntima e
ganhou valores e respeitos antigos que de certo modo fazem parte da minha maneira de estar vivo.
Na minha perspectiva, a música cigana é essencial na cultura portuguesa como outra variante qualquer. Esta, em
específico, é essencial pela preservação da mesma e pela sua frágil aceitação no resto da sociedade, não só pela
relevância que poderá ter na comunidade cigana em Portugal, mas também fora dela, como uma dimensão de
inclusão na sociedade atual, que é emergente.
Considero igualmente que a formação musical na comunidade cigana é de extrema importância, assim como nas
comunidades não ciganas, e nomeadamente nas malhas geográficas mais desfavorecidas, quer sejam elas por
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serem segregadas a nível de recursos económicos e a nível social, quer na organização de infraestruturas que se
querem cada vez mais inclusivas, nas periferias urbanas e fora delas.
É, na minha opinião, importante pensar de forma relevante no que diz respeito à formação musical e à forma de
implementação no terreno, nomeadamente no aspecto da deslocação das camadas mais jovens para fora dos
bairros ou comunidades onde residem e os meios de comunicação com as comunidades ciganas, tendo em conta
os seus valores culturais, de forma a ultrapassar algumas dificuldades no acesso à formação musical.
Na minha perspetiva, seria importante um contacto muito mais próximo com os mediadores situados nestas
comunidades, de forma a facilitar o acesso e a capacidade logística na sua própria formação, tendo em conta que
a música Flamenca seja a mais relevante. Poderá ser mais fácil por esta via, a do Flamenco, mas não só, porque a
formação musical de uma forma mais contemporânea, como por exemplo a de base na linguagem do jazz, pode
abranger outras áreas do pensamento na facilidade de aprendizagem musical.
Será por estas linhas de pensamento que penso o longo percurso a fazer com as comunidades ciganas e não ciganas
e a importância da cultura que poderá ser transversal a ambas na sociedade atual e no futuro. E o que já
diversificadamente é, poderá ser transmitido da cultura cigana para ela própria e para fora dela, e fazer a inclusão
sistemática de outras sem perder a essência dos valores que são basilares na vivência da vida e cultura cigana.
Espero que as infraestruturas e condições de acesso necessárias, e o pensamento com vontade nas decisões
políticas e sociais, possam ser cada vez mais e, num futuro próximo, dar passos na recuperação da ação concertada
com estas ferramentas e outras medidas de inclusão, que certamente o Alto Comissariado para as Migrações terá
já em prática em muitos cenários e terrenos de operação.
Tendo em atenção a minha experiência no ensino da música, espero que possamos encontrar caminhos viáveis e
cada vez mais afinados na implementação de um pensamento criativo e prático no ensino da música nas
comunidades ciganas e fora delas.
Um bem-haja à cultura Flamenca e aos ciganos e não ciganos que a mantêm e a perpetuam nos dias de hoje. Tenho
o privilégio de tocar neste contexto, acompanhado por todos os que aceitaram este desafio. Espero que, no futuro
muito próximo, as comunidades ciganas em Portugal e as não ciganas possam colaborar cada vez mais em
aproximação das culturas e no desenvolvimento de projetos conjuntos em que algumas diferenças possam ser
ultrapassadas e outras potenciadas em Arte e nas suas vertentes, que serão sempre necessárias à evolução dos
homens e das mulheres (aqui, propositadamente nesta ordem).
Ricardo Pinto
Coordenador da EMARTE - Escola de Música e Arte, compositor, músico e pintor
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Tendo em consideração a temática da Newsletter e atendendo ao trabalho realizado pelo projeto A Música Cigana
a Gostar Dela Própria, de visibilização da Música Cigana, projeto financiado pelo ACM, I.P. no âmbito do PO ISE,
esta entrevista tem por objetivo conhecer, através da perspetiva do coordenador desse projeto, Tiago Pereira, o
panorama nacional a este nível.

Entrevista ao Coordenador do Projeto A Música Cigana a
Gostar Dela Própria, Tiago Pereira
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Tiago Pereira

Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): Caracterização pessoal do entrevistado.
Tiago Pereira (TP): Tiago Pereira, 49 anos, Realizador.

ObCig: Considera que existe uma “música cigana”? Que sentido
tem para si esta designação?
TP: Existe música portuguesa? Não. Existe música cigana em
Portugal? Não. Existe música feita em Portugal, sim. Essa é a
designação que podemos dizer que é a mais correta. Dar definições

Existe música portuguesa?
Não. Existe música cigana em
Portugal? Não. Existe música feita
em Portugal, sim. Essa é a
designação que podemos dizer
que é a mais correta.

é sempre difícil porque estamos sempre a estreitar em vez de
alargar. E quando é referida a música ainda mais, porque como é
que se vai definir o que é música portuguesa? Eu tento fazer isso com o projeto A Música Portuguesa a Gostar Dela
Própria há mais de 11 anos e não obtenho uma resposta. Existe sim música feita em Portugal com muitas
influências. O que existe é música feita em Portugal por ciganos ou por pessoas que estão dentro das comunidades
ciganas ou que vivem de certa forma, de uma forma mais fechada. Com todo o trabalho que fizemos durante estes
dois/três anos com a comunidade cigana a gravar música, considero que não são eles que têm que se adaptar a
nós, somos nós que temos que nos adaptar a eles. É exatamente
isso que tem que acontecer se queremos trabalhar com eles e se
queremos efetivamente fazer trabalho em conjunto. Isso tem que
acontecer. Porque eles têm uma forma de viver a vida muito
particular que está demasiado integrada, tanto que mantêm
comunidades, coisa que nós já não temos. As comunidades em
Portugal que estavam mais ligadas à pesca ou aos trabalhos rurais,
às aldeias ou às vilas, deixaram de existir e hoje em dia temos
pessoas que às vezes vivem em tribos, ou em formas de ver a vida
como a tribo daqueles que não toleram a lactose ou dos

A forma que me parece mais
correta é exatamente essa, é dizer
que existe uma música em
Portugal que é feita pelas
comunidades ciganas e que tem
muitas influências. […] a primeira
influência podemos dizer que é o
Flamenco, que já é uma influência
de muitas coisas e uma mistura de
muitas coisas…

vegetarianos, etc. A forma que me parece mais correta é
exatamente essa, é dizer que existe uma música em Portugal que é feita pelas comunidades ciganas e que tem
muitas influências. Claramente que a primeira influência podemos dizer que é o Flamenco, que já é uma influência
de muitas coisas e uma mistura de muitas coisas, desde música
árabe, folclore espanhol, muito de música também judia. E depois
obviamente o grande Flamenco espanhol. Depois chega a Portugal
e os ciganos tocam-no, mas tocam muito mais as repetições dos
ciganos que são famosos. Agora o Nininho Vaz Maia, mas
antigamente o Balela e o Areno que tocou com Amália, etc. E esse
Flamenco hoje também não é um Flamenco estanque, já não é só
a viola e seguir aquelas regras do Flamenco. Já é um Flamenco que

[…] com uma grande parte
dos ciganos a aderirem às igrejas
evangélicas, temos toda uma
outra música que surge, e essa
música acaba também por ser
muito forte.
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tem bits, vemos muito isso na zona Norte do país, especialmente na região de Braga, em que é um Flamenco que
já se mistura com kuduro, com funk, com outras sonoridades, também o Flamenco mais colado ao rap. E depois na
comunidade cigana temos hoje um fator muito grande que é a religião. Hoje em dia, com uma grande parte dos
ciganos a aderirem às igrejas evangélicas, temos toda uma outra música que surge, e essa música acaba também
por ser muito forte.

ObCig: De um modo geral, como acha que a música cigana é vista
na sociedade portuguesa? Considera que a música portuguesa
cigana é suficientemente divulgada na sociedade portuguesa?
Porquê?
TP: Eu acho que a música cigana não é considerada ou vista na
música portuguesa porque ela não é visível. A maior parte das

Eu acho que a música cigana
não é considerada ou vista na
música portuguesa porque ela não
é visível. A maior parte das
pessoas não ouve música cigana, a
música cigana surge em nichos.

pessoas não ouve música cigana, a música cigana surge em nichos.
Se começarmos a procurar no YouTube conseguimos encontrar muita coisa, mas aquilo está feito para o nicho, é
deles para eles, não há uma saída. E depois dentro da música evangélica ou há música para Deus ou há música para
o mundo, e parou aí. Essa música evangélica cigana tem muitas influências, música evangélica espanhola em grande
parte e depois música evangélica americana, às vezes até gospel. E por isso acho que na sociedade portuguesa a
música cigana nem sequer é considerada porque nem sequer existe. Nós sabemos quase por senso comum que os
ciganos têm uma coisa quase genésica de cantar e todos eles
cantam, e há aquelas frases “o cigano nasce a cantar bem ou a
dançar bem”. Eu acho que é muito por causa do Flamenco. Mas
depois ninguém vai à procura, ninguém conhece, e, por isso, essa
música não passa. Primeiro, porque a comunidade cigana é
fechada. E, depois, também não há a abertura da sociedade para ir
à procura. Portanto, a partir daí, e é em grande parte o que mais
me faz confusão, é a música não existir pela música. Eu digo isto
muitas vezes, que só a sociedade perfeita (digamos assim, com
muitas aspas) existirá quando a música é música por ser música,

A música é universal e, de
certa forma tem, esse condão e
essa capacidade de poder unir,
resolver problemas, conflitos, etc.
Mas, para isso, tem que chegar às
pessoas e a música cigana não
chega à maior parte da sociedade
portuguesa, as pessoas
desconhecem-na.

não é porque tem o músico cigano ou que não é cigano, o músico
africano ou não africano, é música e tem a influência dos músicos todos que compõem esse agrupamento e depois
fazem música conforme lhes apetece. É isso que é importante. A música é universal e, de certa forma tem esse
condão e essa capacidade de poder unir, resolver problemas, conflitos, etc. Mas, para isso, tem que chegar às
pessoas e a música cigana não chega à maior parte da sociedade portuguesa, as pessoas desconhecem-na.
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ObCig: Como surgiu a ideia de gravar e filmar música cigana pelo país?
TP: Começámos a gravar música cigana porque tínhamos muitas perguntas. E exatamente porque íamos gravar
muitos municípios que diziam que as pessoas já estavam todas
mortas. Inicialmente, procurávamos a música mais antiga das
pessoas que trabalhavam no campo na segunda metade do século
20, cantavam romances, que tinham uma tradição oral mais ativa,
que tinham tudo na memória, e essas pessoas estavam a

[…] logo aí percebemos que
havia esta distinção de que música
cigana era diferente do resto da
música.

desaparecer. E chegávamos a um município, a um local, e dizíamos
que queríamos gravar isso, e diziam-nos “mas isso já morreu tudo”. E, de repente, ouvíamos a cantar música cigana
no acampamento, por exemplo. E dizíamos “então mas ali estão a cantar música”, “mas isso é diferente”
[respondiam-nos]. Portanto, logo aí percebemos que havia esta distinção de que música cigana era diferente do
resto da música. E nós vemos mesmo isso em todas as gravações etnográficas que foram feitas no passado. Não
vamos falar do Armando Leça, porque ele estava à procura de uma espécie de canção portuguesa, mas depois o
[Michel] Giacometti, o Ernesto Veiga de Oliveira, o José Alberto
Sardinha são etnógrafos que vão à procura de música tradicional,
achando que a música cigana não é música tradicional portuguesa
ou que não é música feita em Portugal. Eu nunca compreendi
porque é que não havia gravações, e continuo a não perceber. Por
isso, fomos gravar a música cigana exatamente para entender as

Por isso, fomos gravar a
música cigana exatamente para
entender as nossas perguntas: é
assim tão estanque? É só
Flamenco? Que influências têm?

nossas perguntas: é assim tão estanque? É só Flamenco? Que
influências têm? Etc. Percebemos que cada vez mais está dividida entre música do mundo e música religiosa, que
essa música do mundo é um Flamenco que está em constante evolução e que tem todos estes bits novos e que tem
todas estas novas influências. Depois vamos aos acampamentos ou aos bairros e vemos os ciganos mais novos a
dançar. Todas as raparigas que gravámos a dançar dançavam Rosalía e que era o que tinham como influência, e a
Rosalía é o novo Flamenco. Portanto, isso explica que [a música cigana] não é estanque. E depois cá, tínhamos
pessoas que imitavam ou cantavam as músicas do Nininho Vaz Maia, que de facto é o cigano que se destaca, que
“furou” e que conseguiu estar na indústria. Eu acho que isso é muito importante e acho que também há essa
questão: para a música cigana chegar à sociedade, tem que haver, de certa forma, grupos de ciganos com não
ciganos e que façam uma música que vingue por ser música, e isso parece-me muito importante.
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ObCg: E o Projeto A Música Cigana a Gostar Dela Própria? O que se
pretendia com o mesmo?
TP: O que pretendia com A Música Cigana a Gostar Dela Própria
era exatamente isso, era fazer perguntas e documentá-la, torná-la

O que pretendia com A
Música Cigana a Gostar Dela
Própria era exatamente isso, era
fazer perguntas e documentá-la,
torná-la visível

visível, tornar essa música invisível visível e explicar: quem eram
aquelas pessoas, porque é que faziam música, quais eram as suas
motivações, o que é que as levava ali, como é que aprendiam, como é que estavam uns com os outros, como é que
se juntavam, como é que a música fazia parte, isso tudo era muito importante.

ObCig: Que género de música e que instrumentos musicais gravou?
TP: Gravámos muita música. Gravámos acima de tudo rap, Flamenco, música com bits, palmas. Gravámos viola e
viola e cajón – foi o que mais gravámos. Depois também gravámos música com bits, em que eles cantavam por
cima, muito rap a capella e música nas igrejas. Esta, às vezes, tem bits, outras vezes tem instrumentos, outras eles
cantam por cima, outras ainda é só as mulheres, ou é as mulheres e os homens, vai dependendo das igrejas e das
práticas que têm.
11
ObCig: Qual o perfil das pessoas que gravou (mulheres,
homens, faixas etárias, amadores ou profissionais, meios rurais
ou urbanos, etc.)?
TP: Nunca gravámos propriamente profissionais. Os únicos

A aprendizagem da música
cigana é feita de uma forma muito
orgânica, aprendem uns com os
outros.

profissionais que gravámos foram o Raspa e o Raspinha. O
Raspinha porque acabou por estudar técnicas de gravação, e o Raspa porque tem o estúdio com o filho há mais de
25 anos. De resto gravámos músicos amadores.

ObCig: Do seu conhecimento, quais as fontes de aprendizagem das e dos músicos que gravou, entre amadores/as
e profissionais?

TP: A aprendizagem da música cigana é feita de uma forma muito orgânica, aprendem uns com os outros, quase
por osmose. É uma coisa muito importante com a qual devíamos
aprender mais. Porque na sociedade portuguesa, para aprender
música hoje em dia tem que se ter escola de música ou alguém que
ensine diretamente e ou a quem pagar. Não há esta questão de que
a música está ali ao lado e aprendemos por estar no meio, por estar
dentro, porque a música continua a ser muito importante como
comunidade, o que já não acontece no resto do país e no resto da

A aprendizagem da música
cigana é feita de uma forma muito
orgânica, aprendem uns com os
outros, quase por osmose. É uma
coisa muito importante com a qual
devíamos aprender mais.

sociedade. Isso morreu.
Encontrámos mulheres, homens, muitas crianças, encontrámos de todo o Tipo. Mas quando chega à classe etária
a partir dos 40 para cima, deixamos de encontrar [pessoas para gravar]. Gravámos uma única pessoa mais velha
por insistência e porque era amigo de um amigo nosso que tinha
ajudado nas percussões do disco que fizeram em Águeda, que foi o
António Giménez Chinês, a única pessoa que gravámos de etnia
cigana com mais de 50 anos. Todos os outros eram mais novos. Isso
sempre foi uma pergunta que parece que nunca conseguimos
responder, por que é que nos era vedado o acesso aos mais velhos
que também faziam música. Isso nunca aconteceu, nunca
conseguimos. Espero que um dia possamos conseguir, é uma coisa

As fontes de aprendizagem
são sempre as mesmas: aprendem
com os outros e aprendem
sobretudo com o YouTube. O
YouTube é, de facto, uma grande
ferramenta de aprendizagem hoje
em dia, especialmente para os
ciganos.

que nos vamos esforçar para conseguir. Mas gravámos mulheres
que tocavam instrumentos, que tocavam viola, tocavam cajón. Gravámos mulheres que cantavam e mulheres que
dançavam, também homens que dançavam. E, portanto, foi bastante diversificado. Só não conseguimos o nível
etário a partir dos 50.
Gravámos em todos os meios, no Alentejo, em bairros, em acampamentos, nas cidades, em diversos meios. Não
nos apercebemos exatamente de diferenças porque, quando entra
a questão religiosa, acaba por ser tudo bastante similar. As igrejas
são quase todas iguais, são sempre os que melhor fazem com
sistemas de som, às vezes com instrumentos, seja numa igreja em
Moura ou numa igreja nos arredores de Lisboa ou em Famalicão.
As fontes de aprendizagem são sempre as mesmas: aprendem com
os outros e aprendem sobretudo com o YouTube. O YouTube é, de

A música continua a ser
super importante nas
comunidades ciganas. […] Mas a
música é fundamental, Isso é o
que nós mais devemos aos
ciganos, essa questão das
comunidades vivas.

facto, uma grande ferramenta de aprendizagem hoje em dia,
especialmente para os ciganos. Vi ciganos em Belmonte que
aprenderam a tocar viola a ver músicos a tocar Flamenco (que, por vezes, nem sequer eram ciganos), e eles
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aprendiam assim. E porquê? Porque já tinha a questão orgânica, já tinham visto alguém a cantar e a tocar e isso
fazia com que percebessem, tivessem essa motivação e depois fossem à procura.
A música continua a ser super importante nas comunidades ciganas. Mesmo no campo religioso, a música é muito
importante porque as igrejas permitem manter as formas culturais que tinham antes. A música faz parte tanto das
igrejas como fora, daí a ideia de “cantar para o mundo e cantar
para Deus”. Daí o mundo e Deus. Mas a música é fundamental, Isso
é o que nós mais devemos aos ciganos, essa questão das
comunidades vivas. E com a música sempre a passar de uma forma
genésica, como ainda em muitas sociedades primitivas, e que as
sociedades modernas estão cada vez mais a deixar – é preciso
teres hora marcada e o palco, e teres ensaiado, e teres a roupa
apropriada, e estares afinado… Eles não têm isso, eles querem ser

É do melhor que ainda há na
música cigana, é o terem uma
necessidade de perfeição muito
grande, e, ao mesmo tempo,
tocam por alma e por amor, toda
essa força afetiva que têm no
toque.

cada vez melhores. Há muito essa questão. É do melhor que ainda
há na música cigana, é o terem uma necessidade de perfeição muito grande, e, ao mesmo tempo, tocam por alma
e por amor, toda essa força afetiva que têm no toque. Depois há uns que se querem aperfeiçoar e outros que não,
que continuam naquele nível. Mas os que se querem aperfeiçoar sabem que têm que trabalhar para chegar lá. E,
de resto, estão sempre a praticar. Podemos perguntar “o que é que, em Portugal, as pessoas não passam sem?”.
Toda a gente sabe que, para nós, comer e beber e a mesa são super importantes. Ou para falar dos brasileiros, se
virmos um brasileiro na praia com uma viola e vier outro brasileiro, todos começam a tocar e a cantar porque a
música é super importante. Nos ciganos é a mesma coisa, esta
noção de que agarram a música e a música está lá, é genésico, as
crianças nascem já com essa predisposição e isso é uma coisa que
está sempre a ser trabalhada. E esse trabalho é uma coisa que nós
perdemos e que eles ainda têm.

[…] os que se querem
aperfeiçoar sabem que têm que
trabalhar para chegar lá. E, de
resto, estão sempre a praticar.

ObCig: Quais os meios através dos quais tem divulgado os seus registos áudio e vídeo de música cigana?
TP: É sempre difícil chegar às pessoas, é um processo complexo. Nós conseguimos chegar a muita gente através do
YouTube e por contacto direto. Mas é sempre difícil. Há esta questão de que eu já referi: somos nós que temos que
nos adaptar a eles. O tempo e o momento para os ciganos são coisas especiais, vivem o momento e, portanto,
quando vive o momento não sabemos como é que vai ser e nós temos que aproveitar e agarrar o momento, e todas
essas situações acabam por ser complexas. Portanto, ficamos sempre contentes por chegar às pessoas. Sabemos
que há sempre uma grande desconfiança por todas as razões possíveis e mais algumas, e foi sempre através de
gravar e mostrar, gravar e mostrar, que conseguimos chegar a cada vez mais pessoas. Depois também com o
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documentário A Música Invisível, que foi muito bem recebido dentro da comunidade cigana e fora da comunidade
cigana.

ObCig: Na sua opinião, qual é o papel que a música cigana tem ou poderá ter na desconstrução de estereótipos e
no combate à discriminação contra as pessoas ciganas
TP: Há uma grande curiosidade sobre a música cigana na sociedade
também, exatamente porque ela é invisível e, de certa forma, tão
fechada. Mas há muita curiosidade quando começamos a divulgar
a música cigana que estamos a gravar, as pessoas começam a aderir
e começam a querer saber mais. Recebemos muitos inputs de
vários sítios, a universidade de Salamanca, a universidade de

Há uma grande curiosidade
sobre a música cigana na
sociedade também, exatamente
porque ela é invisível e, de certa
forma, tão fechada.

Sevilha com estudos sobre Flamenco, ou o Pedro G. Romero, artista
plástico que fez uma exposição no Porto e que agora está a fazer outra (e que eu vou escrever no catálogo
exatamente por toda essa minha experiência com música cigana), e muitas outras pessoas. A curiosidade foi
crescendo.
O que acontece é que obviamente a música tem esta capacidade
de unir as coisas e de resolver problemas. A partir do momento em
que as pessoas começam a sentir-se ligadas pela música também
conseguem compreender a comunidade cigana de outra maneira.
Acho que o documentário A Música Invisível acaba muito por fazer
isso, as pessoas que o veem conseguem perceber outras coisas
sobre os ciganos que não percebiam. E isso é muito importante
porque faz com que haja uma abertura muito maior para que as

[…] a música tem esta
capacidade de unir as coisas e de
resolver problemas. A partir do
momento em que as pessoas
começam a sentir-se ligadas pela
música também conseguem
compreender a comunidade
cigana de outra maneira.

pessoas consigam fazer este exercício de se adaptar a eles. Caso
contrário, há de ser sempre difícil.

ObCig: Com base na sua experiência, quais são os principais desafios e necessidades sentidos ao nível da formação,
da afirmação e do reconhecimento de artistas ciganos e ciganas em Portugal?

14

TP: As escolas de música em Portugal são muito difíceis dentro da
sociedade em geral. Portanto, o que acho é que seria fundamental
que os ciganos começassem a ter tutorias de outras pessoas,
começassem a cruzar e com pessoas que eles admiravam. Por
exemplo, há muitos ciganos que adoram a Ana Moura, que adoram
o Conan Osíris, que adoram o Pedro Mafama, adoram muitos
artistas. E seria bom haver um programa de televisão ou de rádio
que divulgasse a música cigana, que a música cigana chegasse às
massas e que os ciganos tivessem como tutores estas pessoas que
eles admiram. E que a Ana Moura fosse fazer fado com ciganos que
cantam fado e que fizesse uma grande mistura, e que isso fosse

E seria bom haver um
programa de televisão ou de rádio
que divulgasse a música cigana,
que a música cigana chegasse às
massas e que os ciganos tivessem
como tutores estas pessoas que
eles admiram. […] Isso faria com
que a sociedade cada vez mais se
abrisse e se rendesse e que os
ciganos se misturassem mais…

documentado em programas de televisão. Isso faria com que a
sociedade cada vez mais se abrisse e se rendesse, e que os ciganos se misturassem mais, e que houvesse grupos
ciganos com não ciganos, e que a música começasse a fazer isto que é muito importante que é vingar por si própria,
é música pela música. Para mim é o primordial, é que a música seja pela música, que não haja esta questão de
etnias ou de nada, é música, simplesmente é música, e que tem ciganos, e que não tem ciganos, e que tem todo o
tipo de pessoas. Isso é que me parece fundamental.
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ObCig: O que acha que poderia ser feito para a criação de oportunidades para as mulheres e os homens ciganos
que queiram construir uma carreira musical em Portugal?
TP: Quanto à carreira musical, é muito difícil “furar”, porque também o circuito funciona em circuito fechado, o
que também existe noutros nichos em Portugal, como o folk ou
como a música mais popular. Também para essas pessoas é muito
difícil singrar e “furar”. O Nininho Vaz Maia conseguiu. Ainda bem.
O Diego El Gavi está a começar a fazê-lo, ainda de certa forma
tímida porque ainda não está nos grandes espaços, ainda não tem
a mesma repercussão que o Nininho Vaz Maia. Mas eu acho que
isto é como tudo: é a pessoa que quer ser profissional que tem de
trabalhar e lutar todos os dias para isso. Claro que para os ciganos
não é a mesma coisa do que para nós, não, nós somos sempre

[…] seria importante que se
pudesse fazer um programa de
televisão para que pudesse chegar
a mais gente, cruzando estas
pessoas com outras mais
conhecidas e que faria tudo dar a
volta. Isso seria fundamental para
que tudo quebrasse.

privilegiados em relação a eles. Nós, como sociedade temos que
ajudar, temos essa obrigação, porque ali está uma mina de ouro, porque a música ainda está viva nas comunidades
e porque isso é muito importante porque as pessoas aprendem de forma orgânica, porque a coisa sucede-se sem
ter que haver intermédio de escolas de música, sem ter que haver uma forma mais clássica de aprender música.

Acho que todos nós temos que aprender com isso. E, por isso, seria importante que se pudesse fazer um programa
de televisão para que pudesse chegar a mais gente, cruzando estas pessoas com outras mais conhecidas e que faria
tudo dar a volta. Isso seria fundamental para que tudo quebrasse.
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Vozes Ciganas sobre “Música Cigana”
Nesta secção pretende-se desenvolver uma reflexão sobre a música portuguesa cigana enquanto manifestação
artística e sobre a sua importância na vida das pessoas que a produzem e consomem, a partir da visão e dos sentidos
que lhe são atribuídos por estas, na atualidade.

Atendendo à situação da COVID-19, optou-se pela realização de entrevistas, em junho de 2022, através do envio
do guião por e-mail e da resposta registada em vídeo pelos/as participantes ou com o apoio da equipa do ObCig.

Participantes:
· Diego El Gavi
. Érika Santos
. Jussara Maia
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ENTREVISTAS

Diogo Clemente

Diego El Gavi, Cantor
18

Ver vídeo (Parte I)

Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): Caracterização pessoal do entrevistado.
Diego El Gavi (DEG): Olá o meu nome é Diego El Gavi, sou cantautor e resido em Casal de Cambra, concelho de
Sintra.

ObCig: A música na vida do entrevistado. Que significado tem a música para si? Por que canta/toca?
DEG: A música para mim, neste momento, é tudo para mim. É a
minha profissão, é dela que eu vivo. Já não consigo viver sem
cantar, fico “coxo”… Porque a minha vida se baseia muito na minha
profissão. Portanto, o canto, para mim, é o meu dia-a-dia.

ObCig: Quando começou a cantar/tocar? Onde e como aprendeu?
Quem o/a apoiou?

[…] aprendi muito
autodidaticamente porque estive
em Espanha mas nunca tive
professores. […] O apoio,
profissionalmente, veio através
dos colegas.

DEG: O apoio, profissionalmente, veio através dos colegas. Eles
foram o maior apoio porque viram algum talento, viram o que
podíamos fazer desde o princípio, e sempre me apoiaram e sempre acreditaram.

Comecei a cantar por brincadeira em casa. A minha mãe diz que a
minha primeira atuação foi para a família, para os primos. Agarrei
num pau de vassoura e pus-me a fazer um teatro. E quem gostava,
gostava. E quem não gostava tinha que gramar na mesma, que não
tínhamos para onde ir…

Ouvia os grandes: comecei
por ouvir os Gipsy Kings, foram
das primeiras bandas que ouvi e
que fiquei maravilhado.

Depois aprendi muito autodidaticamente porque estive em
Espanha mas nunca tive professores. O que aprendi foi sempre
escutando muita música cigana. Obviamente porque desde pequenos somos criados naquele ambiente e vamos
ouvindo muito. Mas o despertar foi com vários grupos que achei muito giros e praticava ouvindo muitas vezes. Na
altura ainda se ouviam cassetes, e os walkmans e isso tudo, acho
que ainda gastei algum dinheiro em pilhas. Mas foi por aí.

ObCig: Que artistas e estilos musicais constituem uma referência
para si, no contexto nacional e/ou internacional?

Depois cheguei a uma altura
em que queria sempre aprender
mais e comecei a ouvir os artistas
espanhóis, o Paco [de Lucía], o
Camarón [de la Isla] (óbvio!...), o
Vicente [Amigo], todos esses
grandes!

DEG: Na parte Flamenca, [a referência] foi mais a internacional,
porque aqui em Portugal não estava tão desenvolvida a música
flamenca portuguesa. Ouvia os grandes: comecei por ouvir os Gipsy
Kings, foram das primeiras bandas que ouvi e que fiquei
maravilhado. Até pensava que era só uma pessoa que tocava
guitarra e que fazia aquelas coisas todas. Mas depois deram-me a
primeira cassete, ouvi e fiquei maravilhado. Comecei por aí. Depois cheguei a uma altura em que queria sempre
aprender mais e comecei a ouvir os artistas espanhóis, o Paco [de Lucía], o Camarón [de la Isla] (óbvio!...), o Vicente
[Amigo], todos esses grandes! E depois tive sempre algum gosto por alguns músicos portugueses que sempre me
acompanharam durante a minha infância, o Rui Veloso, os Heróis
do Mar, que era música que na altura passava muito nas rádios e
Acho que não tenho muito
até nos programas que davam à tarde, e foi por aí: o Rui Veloso, os
um público-alvo. Costumo dizer
Heróis do Mar, e algumas músicas de Verão que passavam como os
que as pessoas, quando vêm ouvir
GNR, os Xutos e Pontapés. Um percurso de adolescente… Também
ouvia muito a Soul Music, que na altura se ouvia muito, que é um
a minha música, se gostam ficam
estilo de que eu gosto muito. O Flamenco é a música em que me
fãs e, depois, continuam a
criei. Mas depois gosto muito das músicas da terra, a Soul Music, a
acompanhar-me.
música dos afroamericanos, e também a Salsa, mais tarde, pela
conduta que eles veem, é muito terra. Juntamente com o
Flamenco, gosto muito destes três estilos musicais.

ObCig: Quais são os espaços onde costuma atuar? Quem é o público que habitualmente assiste às suas atuações?
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DEG: Costumo atuar muito em Lisboa. Também costumo fazer algumas coisas fora. Em Lisboa, tenho dois ou três
sítios em que atuo regularmente e que são as minhas residências.
Acho que não tenho muito um público-alvo. Costumo dizer que as
A menina dos meus olhos é o
pessoas, quando vêm ouvir a minha música, se gostam ficam fãs e,
meu projeto Diego El Gavi Sexteto.
depois, continuam a acompanhar-me. Mas nunca tive assim… ok,
vou tocar para aquele tipo de pessoas. Não tenho assim um tipo de
Mas também tenho o Flamen4tet,
público-alvo. As pessoas vêm, gostam e depois, normalmente,
o formato reduzido, e que vamos
costumam seguir e costumam vir aos concertos.

mais ao Flamenco tradicional…

ObCig: Pode dizer-nos quais são os seus projetos (atuais e futuros)
no campo musical?
DEG: A menina dos meus olhos é o meu projeto Diego El Gavi Sexteto. Mas também tenho o Flamen4tet, o formato
reduzido, e que vamos mais ao Flamenco tradicional, tocamos tudo o que é tradicional em modo tablao e também
temos, normalmente, dois bailarinos [de Flamenco] a acompanhar.
É uma coisa que eu adoro fazer, porque é aí que está o Flamenco
A música é super importante
mais tradicional, o mais rude. Adoro fazer essas coisas. E depois
porque a música ainda mantém
estou agora a desenvolver coisas novas, com cordas, para o novo
disco, de que ainda não posso adiantar muito. Vou fazer uma
um pouco a cultura viva.
surpresa às pessoas que já me andam a pedir há algum tempo para
cantar em português, e tenho um tema já aí na forja em cordas e
em português. Mas não posso adiantar muito mais. Quando sair, logo se verá o que é que vai dar.
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ObCig: A música portuguesa cigana. Considera que a música é importante na vida das mulheres e homens ciganos?
Porquê?
DEG: Claro que considero. A música é super importante porque a música ainda mantém um pouco a cultura viva.
Quando vamos a um casamento, o que se vê é a música cigana e as
mulheres a terem um pouco mais de liberdade. Estamos em pleno
Séc. XXI, mas a comunidade cigana ainda está presa aos costumes.
[…] a música é super
E a música é super importante porque liberta um pouco as pessoas,
importante porque liberta um
liberta mais as mulheres porque podem dançar, podem exprimirpouco as pessoas, liberta mais as
se e têm mais aquela liberdade. E acho super importante porque
mulheres porque podem dançar,
nós, os ciganos, temos tanto para dar na música. E também acaba
por ser portuguesa, porque o que se faz em Portugal é a música
podem exprimir-se e têm mais
portuguesa cigana. São os ciganos que a cantam, mas acaba
aquela liberdade.
também por ser portuguesa. Nós até usamos muito temas
portugueses e convertemo-los aos nossos tangos portugueses. Por
isso eu acho [a música] super importante, no quotidiano da mulher e do homem ciganos em Portugal.

ObCig: Considera que existe uma “música cigana”? Revê-se nesta
designação?

A música cigana antiga, dos
anos 80 e 90, foi tão rica e deixounos um legado tão grande.

DEG: Existe a música cigana. Mas eu sou um pouco tradicionalista.
O que é que vejo agora? Tenho acompanhado alguns jovens que
têm feito algumas coisas giríssimas, mas acho que as escolhas das
conjugações às vezes são arriscadas de mais. Não quer dizer que
aquilo não seja bom. Não quer dizer que eu seja antigo, mas acho que, se vamos fazer uma coisa em português,
que a façamos bem feita. E agora estas conjugações com o rap, com os kizombas… até se pode fazer, e há coisas
muito interessante e muito giras. Mas a forma como eles o fazem e como o abordam, não me revejo nessa faceta.
A música cigana antiga, dos anos 80 e 90, foi tão rica e deixou-nos
um legado tão grande que eu próprio estou a pensar agarrar num
ou outro tema desses, daqueles antigos que cantávamos nos
[…] a família Maia, […] a
casamentos e nas festas, e modernizar, mas não perder as bases.
família Lotier, […] a família Lebre
Acho que hoje em dia não sei se a música cigana não está muito
[...] foram das mais importantes
fast food, está muito “vamos lançar para vender”. Acho que perdeu
[…], porque foram dos primeiros
um bocadinho da identidade, do que é a raiz.

ObCig: Na sua opinião, quais são os estilos e os artistas mais
importantes na música portuguesa cigana, na atualidade?

que tiveram a ousadia de fazer os
nossos tangos, aquele estilo que
nós temos, que são os tangos
portugueses.

DEG: Na verdade, não há muitos estilos em Portugal. Nós em
Portugal fazemos muito a rumba ou o tango português. Há uma
família, que agora já não canta, que foram dos primeiros a cantar… houve duas ou três [famílias] muito fortes. Foi
a família Maia, de Espinho, que foram logo dos mais revolucionários, os primeiros a gravar, e que eu adoro porque
era o mais original. A família Lotier, que chegou até a cantar com a Amália num programa de televisão. E a família
Lebre. Essas três famílias foram das mais importantes e com as que mais me identifico, porque foram dos primeiros
que tiveram a ousadia de fazer os nossos tangos, aquele estilo que nós temos, que são os tangos portugueses, mas
fazê-los bem feitos, com “cabeça, tronco e membros“ e que deixaram marca. Até hoje deixaram marca. Esses são
aqueles com que mais me identifico na música cigana portuguesa porque deixaram um legado. E que é desses
legados que nós hoje em dia não queremos beber. A malta nova
hoje quer fazer aquela música Tang, aquela música instantânea,
como eu costumo dizer. Eu acho que nos devíamos apoiar nesses,
[…] a sociedade em geral,
que nos deixaram um legado incrível, copiar daí algumas ideias e
quando gosta, vai aos concertos,
fazer alguns temas. Mas é a minha humilde opinião.

não olha a rótulos.

ObCig: De um modo geral, como acha que a música cigana é vista
na sociedade portuguesa?
DEG: Eu acho que é bem vista. As pessoas quando gostam não olham muito a rótulos, quando [a música] é bem
feita e quando toca [as pessoas]. Agora há tantos fenómenos… Ainda agora o Nininho Vaz Maia fez um concerto no
Coliseu de Lisboa e acho que esgotou com 4000 pessoas, foi inacreditável! O Nininho, apesar de estar a fazer uma
coisa um pouco mais pop, foi esperto, foi buscar as coisas antigas, modernizou-as (pôs uma bateria…) e está a ter
um sucesso enorme. Por isso é que eu digo que a sociedade em geral, quando gosta, vai aos concertos, não olha a
rótulos. Acho que quando as pessoas gostam, vão.
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ObCig: A música portuguesa cigana é suficientemente divulgada na sociedade portuguesa?
DEG: Não é tanto… Há várias razões. Uma, porque não há assim tanta. Ao nível de serem divulgadas. Se formos ver,
grupos ciganos, entre os que se pode chamar “profissionais”, há o Nininho, os Ciganos D’Ouro, eu… e não vejo
muitos mais. O que é que acontece? Como o mercado ao nível
profissional é tão pequeno… Só estou a falar de ciganos, porque
Acho que são essas duas
também há não ciganos que cantam música cigana. Mas ao nível
coisas: o nicho é pequeno porque
de ciganos, se formos a ver, pode haver 3, 4, máximo 5… Como
somos um nicho tão pequeno de mercado, não temos uma
somos poucos, mas também não
divulgação tão abrangente. Mas, por outro lado, acho que tem que
nos são dadas as oportunidades
haver mais iniciativas para estes pequenos grupos, que estão a
que se dão aos grupos mais
aparecer agora, emergirem. E a esses tem que lhes ser dadas
conhecidos ou mais pop.
oportunidades. Muitas vezes as pessoas não se conhecem, ou os
trabalhos não saem para a rua. Eu próprio passei por isso, no
princípio era muito difícil conseguir que a minha música fosse para a frente, tive que ter o apoio de muitas pessoas,
e fui caminhando devagarinho. Ainda hoje em dia sinto dificuldades muitas vezes porque a minha música não chega,
e quando vão ouvir o meu disco pensam que eu sou espanhol e depois vão aos meus concertos e falo em português
e vejo que as pessoas ficam meio assustadas. Acho que são essas duas coisas: o nicho é pequeno porque somos
poucos, mas também não nos são dadas as oportunidades que se dão aos grupos mais conhecidos ou mais pop ou
mais isto ou mais aquilo. É normal. É uma coisa que tem tendência,
devagarinho, a ultrapassar-se.

ObCig: O que acha que poderia ser feito para melhorar esta
divulgação?

A música cigana, na verdade,
é um legado que é de todos nós,
não é só dos ciganos.

DEG: Eu acho que já está a ser feito. Eu próprio estou a fazer workshops, até através do ACM, dos concertos todos
que estou a fazer. Quando vejo os workshops, vejo que as pessoas ficam espantadas. Eles quando sabem que sou
cigano, que estou a dar um workshop e que lhes mostro a verdade, mesmo aos próprios ciganos… Obviamente uma
pessoa académica que estuda música percebe aquilo de uma forma, e acham que essa pessoa sabe de que é que
está a falar. Mas ao nível da minha comunidade, e mesmo os que não são ciganos, ficam meio espantados, mas a
saber que isto é verdade, que isto existe, é um projeto novo. E através destas divulgações, através destas ações
como estou a fazer agora, e se houver continuação… A música cigana, na verdade, é um legado que é de todos nós,
não é só dos ciganos. A minha intenção não é cantar só para
ciganos, a minha intenção é cantar para toda a gente que goste de
ouvir. Acho que a sociedade portuguesa maioritária devia agarrar
Acho que a sociedade
nisto e dizer “estes são portugueses, são ciganos, e têm um legado
portuguesa maioritária devia
e uma riqueza musical que devíamos aproveitar em nosso favor”. É
agarrar nisto e dizer “estes são
um caminho que se está a construir agora. Mas se isto tiver uma
portugueses, são ciganos, e têm
rede que se possa estender ao nível até de escolas, de
conservatórios… Em Braga, demos um workshop e foi
um legado e uma riqueza musical
inacreditável… estavam os miúdos ciganos de um lado e os não
que devíamos aproveitar em
ciganos do outro, e vi como ficaram maravilhados, tanto os ciganos
nosso favor”.
como os outros. E, quando acabou o workshop, os miúdos do
Conservatório, do [ensino] clássico, pediram ao [Paulo] Croft (que
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é um dos músicos) para lhes dar mais tempo. O Croft tinha acabado o concerto, estava cansadíssimo, e os miúdos
ficaram ali mais meia hora a aprender, eles querem aprender. Os miúdos ciganos chegam ali e pensam que sabem,
porque cantam e têm isso no sangue, e depois quando começam a aprender ficam “afinal a gente não sabe nada,
estamos a aprender”. É isto, precisamos de transportar [para mais
gente e lugares]… É uma cultura tão rica e que, ao mesmo tempo,
Os miúdos ciganos chegam
é portuguesa também (costumo dizer que o meu Cartão de Cidadão
diz Portugal e eu tenho os mesmos deveres), devíamos exportar
ali e pensam que sabem, porque
isto e não só para a comunidade cigana. Obviamente a comunidade
cantam e têm isso no sangue, e
cigana iria ser mais privilegiada porque entende as coisas, mas,
depois quando começam a
como isto é tão rico culturalmente, devia ser passado a toda a
aprender ficam “afinal a gente não
gente.

sabe nada, estamos a aprender”.

ObCig: A música como instrumento promotor de cidadania e
emancipação. Tendo em conta a sua experiência, quais são os principais desafios e necessidades sentidos ao nível
da formação, da afirmação e do reconhecimento de artistas ciganos e ciganas em Portugal?
DEG: Acho que primeiro é preciso ser montada esta rede de
ligação. Eu quando começo os workshops apresento-me, digo o
Mas também passar-lhes a
meu nome e vejo os miúdos… Eu notei isso nos miúdos ciganos em
ideia de que a escola é importante
Moura e em Beja (em Braga eram mais libertos, mas mais em
e que através da música se pode
Moura senti os miúdos mais oprimidos), vi os miúdos muito
também chegar à escola, a todas
expectantes. Quando comecei a falar com eles e, passado 5
minutos, lhes disse “sou cigano, vivo as mesmas coisas que vocês,
as outras disciplinas.
sei a vossa língua toda” e falámos um bocadinho, vi que os
miúdos… de repente, aquela armadura que eles tinham caiu toda
para o chão. Acho que um dos trunfos que se pode começar a pensar bem nisso é a nível nacional, e onde houver
mais miúdos ciganos, conquistá-los através da música. O Croft está a desenvolver um trabalho em Setúbal
maravilhoso e obriga os miúdos a estudar. Porque os miúdos têm muitas faltas, vivem aquela vida deles, do dia-adia. E acho que nós, através da música, através da rede que o ACM tem e de outras, acho que pode ser um trunfo
importante para que eles entendam que a música é possível, que qualquer um de nós pode ser músico, basta querer
estudar, obviamente. Mas também passar-lhes a ideia de que a escola é importante e que através da música se
pode também chegar à escola, a todas as outras disciplinas. Porque
isso vai ajudar muito os miúdos, pelo menos os miúdos ciganos.
Obviamente que isso depois não terá de ser apenas para ciganos.
Acho que um dos trunfos
Por exemplo, agora em Beja, o miúdo mais ativo que eles tinham,
que se pode começar a pensar
que eu pensava que era cigano, não era. Andava junto com eles,
bem nisso é a nível nacional, e
mas não era. Ele foi o primeiro a dizer: “vamos buscar a viola,
onde houver mais miúdos ciganos,
vamos tocar viola porque vamos aprender isto que eles nos
conquistá-los através da música.
ensinaram”. Este não é cigano e é o que está a puxar mais por eles.
Portanto, se calhar até é um sonho meu, mas acho que a partir
daqui podia ser uma boa rede de desenvolvimento porque ia captar
os muitos miúdos. É a minha ideia, se me derem esse projeto, aceitarei com todo o prazer, porque vejo que os
miúdos, sobretudo os ciganos, quando é um cigano a explicar-lhe as coisas, as armas, aquelas defesas que eles têm,
aquelas conchas caiem todas.

23

ObCig: O que acha que poderia ser feito para a criação de oportunidades para as mulheres e os homens ciganos
que queiram construir uma carreira musical em Portugal?
DEG: Há coisas muito importantes antes de querer ter uma carreira musical. Primeiro é querer aprender. Segundo,
tem de se ter muita humildade. E contra mim falo, porque eu quando cheguei a este mundo, a palavra cigana pesa
muito, tanto para o mal como para o bem. Para o mal porque quando cheguei pensava que sabia tudo, e isso é
normal. Quando os miúdos ciganos chegam a um workshop de
música cigana, como eles vêm com aquela escola toda, pensam que
sabem tudo. Então há conselhos que eu digo sempre, primeiro, é a
Eu comparo muito a música
humildade que é o principal, porque se não tivermos humildade e
ao futebol, porque é muito tempo
não quisermos aprender é difícil; segundo, é ter disponibilidade e
a estudar e depois existem dois
ter muita vontade de fazer as coisas, porque é muito bonito a gente
fatores muito importantes para
ver os músicos seja qual for o estilo em cima do palco a tocarem,
ficar na música, um é talento,
wuau isto é muito bonito, mas aquela gente já sofreu muito até
outro é sorte.
chegar ali. E isso obviamente não é fácil. Não é fácil querermos
chegar a um certo nível e não passarmos dificuldades. Eu ainda
hoje em dia as passo, não com tanta frequência, mas já passei
muitas. Para chegar a este nível não foi fácil. E as oportunidades é criar estas ramificações para criar sítios onde
eles possam aprender. Obviamente, depois em 100 ficam 4. Eu comparo muito a música ao futebol, porque é muito
tempo a estudar e depois existem dois fatores muito importantes para ficar na música, um é talento, outro é sorte.
Porque eu posso ser um grande cantor, posso ser um excelente cantor, mas se não tiver sorte não vou a lado
nenhum. Então o que é que acontece, isto é como o jogo de futebol, joga bem, se deu um pontapé certo na altura
porque estava o agente tal e vai fazer a carreira da vida dele. Na música é igual, cantaste bem ali, estava um agente
tal, vai agarrar e ti e vai fazer a carreira. É muito parecido. Mas as bases têm de começar por aqui, alguém fazer
estes cursos, os miúdos sejam ciganos ou não, terem humildade e muita força de vontade, para poder estudar e
chegar a um nível… Para eles depois dizerem, agora estou aqui, estou bem, mas nunca se pode dormir à sombra da
bananeira. Eu próprio digo aos músicos que estão comigo. Ok, eu hoje estou aqui, mas amanhã vão aparecer outras
pessoas que, se calhar, eu vou ficar a dormir um pouco à sombra da bananeira e eles vão passar por mim. É por isso
que eu tenho de estar sempre, sempre um passo à frente, porque hoje a música está-se bem, mas amanhã não se
sabe.
ObCig: Na sua opinião, qual é o papel que a música cigana tem ou poderá ter na desconstrução de estereótipos e
no combate à discriminação contra as pessoas ciganas.
DEG: Para mim tem tudo e eu falo por mim, nem vou dar o exemplo de ninguém. Pelo que eu tenho visto nos meus
concertos, na minha carreira, como pessoa. Várias pessoas veemme primeiro como músico e depois com a palavra cigano.
[…] as pessoas são muitas
Obviamente, voltamos novamente à mesma conversa, quando se
fala em Flamenco, associa-se muito aos ciganos, mas o que eu
vezes surpreendidas e cria-se ali
[…] a música tem esse poder
tenho notado na minha carreira é mais o respeito que as pessoas
um ambiente muito bom, que é
de derrubar barreiras. E eu acho
me têm como músico. Eu conheço muita gente, grandes músicos,
uma coisa que se tem de fazer
que conheci ao longo dos tempos, que me diziam “não se preocupe
que é super importante.
mais vezes.
com o ser cigano, neste estilo assenta-te que nem uma luva”.
Obviamente, depois vão associar muito ao Flamenco. Na sociedade
em geral, acontece muito isto, eu estar nos meus concertos e as pessoas não querem saber se aquela hora e meia,
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se a música é cigana ou não é. As pessoas querem é divertir-se e não é estar preocupado com isso. No Teatro São
Luís viu-se isso, o muro caiu. Quando eu estive na parte de cima, depois eu é que reparei, já se via pessoas ciganas
e não ciganas a tomar uma cerveja, a falar, a confraternizar, tudo a dançar, porque a música tem esse poder de
derrubar barreiras. E eu acho que é super importante. E mesmo agora no concerto do Nininho, estávamos a falar
em 4 mil pessoas. No meio de 4 mil pessoas de certeza, pelo que eu percebi, havia poucos ciganos, se calhar 500
ou 600, para 4000… e aí caíram barreiras. Mesmo nos meus concertos, no Teatro de São Luís, estavam 630 pessoas,
quantas pessoas ciganas estavam, 100 para 500? Se tanto… E
depois cá em cima, foi um arraial, as pessoas queriam lá saber se
[…] num concerto de uns
era cigano ou não cigano, as pessoas queriam era divertir-se, beber
um copo… Depois nisto dos concertos, as pessoas divertem-se, miúdos, os Flamenquitos de
Santiago, foi incrível, quando
bem um copo, depois cá fora conversam…. Cai um bocado essa
barreira e essa barreira que se levanta um bocadinho com os
acabou o concerto dos miúdos as
ciganos e os não ciganos. É normal, as pessoas não ciganas têm um
pessoas estavam a chorar.
certo receio em entrar na comunidade, porque a comunidade é um
pouco fechada e quando têm oportunidade entram e sentem-se
bem. Isso aconteceu até agora num concerto de uns miúdos, os Flamenquitos de Santiago, foi incrível, quando
acabou o concerto dos miúdos as pessoas estavam a chorar. E os miúdos acabaram o concerto, e havia miúdos
abraçados a pessoas que não conheciam, abraçado e a dizer quando é que vêm ao próximo concerto. E as pessoas
literalmente a chorar. Porque lá está, a música consegue romper essas barreiras e eu acho que isso é uma coisa que
devíamos fazer mais isso. E agora em Beja, houve muitas pessoas que foram ver o concerto e depois estiveram
comigo depois do concerto e estavam maravilhadas. Houve pessoas, até houve uma senhora que me disse: “eu
nunca pensei que a sua música fosse isto, nunca pensei, estou habituada a ouvir os miúdos ciganos lá no bairro das
pedreiras e gostam e os miúdos alimentam com as guitarras e tudo, e pensámos que íamos ver mais um sarau
daqueles”, a senhora até chamou Sarau. “Nós chegámos aqui e ficámos impactadas porque vimos um cigano a
comandar cinco músicos com um nível incrível”. E elas não estavam à espera. Estavam à espera de mais um sarau
com uns miúdos a tocar guitarra e até perguntaram quando é que íamos de novo ao Alentejo. Por isso é que eu
digo, as pessoas são muitas vezes surpreendidas e cria-se ali um ambiente muito bom, que é uma coisa que se tem
de fazer mais vezes.

ObCig: Gostaria de acrescentar alguma ideia que considere importante e que não tenha sido abordada?
DEG: O que eu disse acho que são coisas que se vão implementando. Eu acredito que as coisas vão cada vez ser
melhores, porque, pelo menos por mim, eu não me posso queixar, porque o ACM tem-me apoiado muito, com
muitas coisas destas, com workshops, que era uma coisa que eu nunca tinha dado. Tinha dado, mas era uma coisa
de lés a lés, mas agora quando se faz mais vezes repetidas até eu próprio vou ficando surpreendido como isto pode
ser um ensinamento para as pessoas. Até para mim porque tenho os dois colegas ao lado e nós os três trabalhamos
muito bem. Por exemplo, agora em Beja acabou o workshop de duas horas, ainda ficámos mais 15 a 20 minutos ou
mais meia hora. E porquê? Porque as pessoas estavam a perguntar-nos coisas mais coisas e nós vamos
respondendo. É uma coisa que vamos ganhando gosto, porque
vamos desenvolvendo e as pessoas vão-se mostrando
interessadas. Estavam também 3 ou 4 indianos que nos
Eu acredito que as coisas vão
perguntavam muitas coisas sobre o Flamenco, que tinham ali
cada vez ser melhores.
algumas coisas parecidas com a música hindu e desenvolvemos ali
temas de conversa. Tem sido uma coisa muito aprazível os
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workshops. Os concertos já sabemos o que são. Os workshops é que é uma novidade. E nós os três funcionamos
bem.
ObCig: Muito obrigada pela sua colaboração.
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Érika Santos

Érika Santos, Cantora
Ver vídeo (Parte II)

Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): Caracterização
pessoal da entrevistada.
Érika Santos (ES): Olá, boa tarde a todos, sou a Érika Santos da etnia
cigana, venho aqui responder a algumas questões sobre música.
[…] Tenho 21 anos, estudei até aos 18. Completei a escola toda e
moro em Castelo Branco.
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A música para mim significa
vida, significa absolutamente
tudo.

ObCig: A música na vida da entrevistada. Que significado tem a música para si? Por que canta/toca?
ES: A música para mim significa vida, significa absolutamente tudo.
Canto, não sei explicar, nasceu comigo a música. Toco um
bocadinho de viola, queria aprender mais e piano também.

ObCig: Quando começou a cantar/tocar? Onde e como aprendeu?
Quem a apoiou?

Os meus pais foram muito
importantes, apoiaram-me em
tudo. A minha família, os meus
colegas, os meus professores
foram muito importantes.

ES: Comecei a cantar desde muito pequena, já cantava, sim, na casa
de banho e depois comecei a subir aos palcos com 12 anos de idade. A música sim, aprende-se. Mas a música nasce
connosco e esse foi o caso, levo a música no sangue, respiro música. Os meus pais foram muito importantes,

apoiaram-me em tudo. A minha família, os meus colegas, os meus professores foram muito importantes. Todo o
apoio e carinho que recebi.

ObCig: Que artistas e estilos musicais constituem uma referência
para si, no contexto nacional e/ou internacional?
ES: Então, gosto muito da Raquel Tavares, gosto muito da Dulce
Pontes, Mariza, Amália Rodrigues, Marco Paulo, Tony Carreira,
muitos, muitos mesmos. Internacionais, gosto muito e sou
completamente apaixonada pela música flamenca, Pop espanhola,
David Bisbal, Pablo Alborán, gosto muito também de Pastora Soler,
Maria Martinez, etc.

ObCig: Quais são os espaços onde costuma atuar?

[…] gosto muito da Raquel
Tavares, gosto muito da Dulce
Pontes, Mariza, Amália Rodrigues,
Marco Paulo, Tony Carreira […]
Internacionais, gosto muito e sou
completamente apaixonada pela
música flamenca, Pop espanhola,
David Bisbal, Pablo Alborán, gosto
muito também de Pastora Soler,
Maria Martinez…

ES: Do Norte ao Sul de Portugal, atuei muito com José Lito Maia,
não sei explicar porque foram várias cidades, também atuei em Castelo Branco em auditórios de Teatro, salas,
festas de Verão, discotecas, etc. Quando nós vamos cantar a uma cidade, as pessoas dessa cidade recebem-nos
com muito carinho a mim e ao José Lito Maia e foi maravilhoso. O
público tem sido maravilhoso comigo em todas as cidades a que
vou. Quero agradecer já e um beijinho para todos.
[…] atuei em Castelo Branco
ObCig: Pode dizer-nos quais são os seus projetos (atuais e futuros)
no campo musical?
ES: Futuros não sei porque ninguém sabe o dia de amanhã. Mas
atuais eu gravei um single, um disco. Ainda estou a trabalhar nele
para quê? O projeto musical é fazer os videoclips. Ainda estou a
trabalhar neles, ainda estou a trabalhar nisso.

ObCig: A música portuguesa cigana. Considera que a música é
importante na vida das mulheres e homens ciganos? Porquê?
ES: Não considero que seja só para os ciganos e ciganas, também
considero que a música seja para todos no mundo, porquê? Porque
a música é magia e a música tem o poder de curar a alma.

ObCig: Considera que existe uma “música cigana”? Revê-se nesta
designação?

em auditórios de Teatro, salas,
festas de Verão, discotecas, etc.
Quando nós vamos cantar a uma
cidade, as pessoas dessa cidade
recebem-nos com muito carinho…

Não considero que seja só
para os ciganos e ciganas, também
considero que a música seja para
todos. […] Porque a música é
magia e a música tem o poder de
curar a alma.
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ES:
Não, não considero que exista uma música cigana,
simplesmente a nossa música cigana é mais um estilo, como assim
existem outros mais, como o jazz, hip pop, pop, rumbas, etc. Então,
a nossa música cigana é outro estilo de música, alegria para ser
vivida, que é maravilhosamente linda.

ObCig: Na sua opinião, quais são os estilos e os artistas mais
importantes na música portuguesa cigana, na atualidade?

Temos aqui uma grande
referência que marcou a história:
José Lito Maia. […] Temos outra
referência que é muito importante
que é Rafael Ximenes Soares, é
produtor de música, trabalha com
vários estúdios.

ES: Temos aqui uma grande referência que marcou a história: José
Lito Maia. O verdadeiro compositor e autor da música “Pai da
Criança”, toda a gente conhece e então o verdadeiro compositor e autor é o José Lito Maia. Temos outra referência
que é muito importante que é Rafael Ximenes Soares, é produtor de música, trabalha com vários estúdios. Onde
grava Ágata, Romana, etc., etc. Vários nomes artísticos importantes que trabalham no estúdio.

ObCig: De um modo geral, como acha que a música cigana é vista
na sociedade portuguesa?
ES: É maravilhosamente vista, porque quando vou às piscinas, vou
às praias, vou às festas eu vejo música cigana ser tocada em todo o
lado. Isso é um orgulho e muito bom. Eu gosto, obrigado pelo
carinho.

[…] há muitos jovens ciganos
e ciganas que querem uma
oportunidade para ser
reconhecidos para ter uma
carreira musical…
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ObCig: A música portuguesa cigana é suficientemente divulgada na sociedade portuguesa?
ES: Esta é uma boa pergunta, não é muito bem divulgada porque há muitos jovens ciganos e ciganas que querem
uma oportunidade para ser reconhecidos para ter uma carreira
musical, então, precisamos de um empurrãozinho. O que é que é
Uma janela aberta basta. É
isto, é uma janela… De mostrarmos aquilo de que somos capazes e
dizer Não ao Racismo porquê?
aquilo que sabemos.

ObCig: O que acha que poderia ser feito para melhorar esta
divulgação?

Porque nós somos todos iguais,
então, merecemos uma
oportunidade para viver o nosso
sonho e mostrarmos aquilo que
somos.

ES: Uma janela aberta basta. É dizer Não ao Racismo porquê?
Porque nós somos todos iguais, então, merecemos uma
oportunidade para viver o nosso sonho e mostrarmos aquilo que
somos e seguir aquela área de carreira que nós queremos. Para sermos divulgados, só merecemos um pouco mais
de atenção à comunidade cigana e uma janela aberta. Isso é o suficiente.

ObCig: A música como instrumento promotor de cidadania e
emancipação. Tendo em conta a sua experiência, quais são os
principais desafios e necessidades sentidos ao nível da formação,
da afirmação e do reconhecimento de artistas ciganos e ciganas em
Portugal?

Os desafios são em cada dia
sermos melhores, […] mostrar ao
mundo aquilo que nós sabemos.

ES: Os desafios são em cada dia sermos melhores, tentarmos ser
melhores do que aquilo que nós somos e mostrar ao mundo aquilo que nós sabemos. Tanto como etnia cigana ou
não é muito difícil subir na música, muito difícil mesmo. É um patamar muito muito alto.

ObCig: O que acha que poderia ser feito para a criação de
oportunidades para as mulheres e os homens ciganos que queiram
construir uma carreira musical em Portugal?
ES: Já comentei isto há bocado e vou referi novamente muito
rapidamente, darem-nos uma oportunidade para mostrarmos
aquilo que sabemos, isso é o suficiente para termos uma carreira
musical. É só isso, abrirem uma porta, uma janela, basta. Abriremnos um caminho para as rádios, programas de televisão, isso é
suficiente para sermos reconhecidos e mostrarmos um pouco de
nós.

ObCig: Na sua opinião, qual é o papel que a música cigana tem ou
poderá ter na desconstrução de estereótipos e no combate à
discriminação contra as pessoas ciganas.
ES: A música cigana é uma música de alegria. Toda a gente gosta,
acho que a música cigana é um passo para avançarmos, porquê?
Porque toda a gente, a sociedade está a gostar imenso da nossa
cultura, da nossa música e eu acho que isso é um passo para dizer
Não ao racismo, Não à discriminação. E eu acho que a música sim,
a música está a ser uma arma letal.

ObCig: Muito obrigada pela sua colaboração.

Abrirem-nos um caminho
para as rádios, programas de
televisão, isso é suficiente para
sermos reconhecidos e
mostrarmos um pouco de nós.
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A música cigana é uma
música de alegria. Toda a gente
gosta, acho que a música cigana é
um passo para avançarmos. […] É
um passo para dizer Não ao
racismo, Não à discriminação.

Jussara Maia

Jussara Maia, Cantora na Igreja Evangélica Filadélfia Cigana de
Portugal
Ver vídeo (Parte III)

Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): Caracterização pessoal da entrevistada.
Jussara Maia (JM): Olá! O meu nome é Jussara e resido em Vila Nova de Gaia, tenho 38 anos, a minha profissão,
sou vendedora online, e ando a tirar um curso que me vai dar a
escolaridade do sexto ano.

ObCig: A música na vida da entrevistada. Que significado tem a
música para si?

Eu não vivo sem a música e é
algo maravilhoso em mim. […]
Transmite-me alegria, transmiteme paz e sei que é um dom que
Deus me deu.

JM: Para mim a música tem muito significado. Desde os 13 anos
que faço parte do grupo de louvor da Igreja Filadélfia Portugal e
sempre é uma coisa que… Eu não vivo sem a música. Eu não vivo
sem a música e é algo maravilhoso em mim. Não consigo viver sem a música. Transmite-me alegria, transmite-me
paz e sei que é um dom que Deus me deu.

ObCig: A música na vida da entrevistada. Por que canta/toca? Quando começou a cantar/tocar?
JM: Só canto, tocar instrumentos não sei. Gostaria, mas não sei. Desde os 13 anos, estava na escola dominical, que
é a escola de crianças, e comecei a louvar e comecei a criar um desejo enorme em cantar. E, desde aí, nunca mais
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deixei. Eu comecei a louvar a Deus, foi desde os meus 13 anos, mas há aqui um pormenor que eu acho que é
necessário eu expressar para vocês ficarem a saber um bocadinho mais de mim. Eu comecei a louvar a Deus por
um chamado especial que um Pastor teve comigo. Ele veio ao meu encontro e disse que Deus queria usar-se de
mim e que era através do louvor que Deus se ia usar. Na minha família ninguém canta, nem eu nunca cantei até
esse dado momento em que o Pastor falou comigo. Acho que isso foi algo especial na minha vida.

ObCig: Quem a apoiou?
JM: Todos, a minha família, a minha mãe, os meus irmãos. Todos,
todos.

ObCig: Onde e como aprendeu?
JM: É um dom que já nasce connosco. Nunca tive uma aula de
música, é mesmo o natural, sai naturalmente.

[…] quando fazem eventos
chamam-nos para qualquer parte,
seja para Lisboa, para o Algarve,
como posso ir à Areosa, a Aldoar.

ObCig: Quais são os espaços onde costuma atuar?
JM: Depende. A minha igreja onde eu ando diariamente é a Igreja Filadélfia de Vila Nova de Gaia, mas posso ser
chamada para ir a uma igreja a Lisboa, posso ser chamada para ir a uma igreja ao Algarve. Donde me chamam eu
vou. Antes do COVID acontecia mais essa situação. Desde que aconteceu o COVID, já é mais… Com menos
frequência. Sou chamada às vezes pelos Pastores Evangélicos, quando fazem eventos chamam-nos para qualquer
parte, seja para Lisboa, para o Algarve, como posso ir à Areosa, a Aldoar. Antigamente, antes do COVID era
diferente, íamos mais vezes visitar as igrejas, com mais facilidade. Agora infelizmente, desde que entrou o COVID,
há mais restrições na igreja e já não vamos com tanta frequência.

ObCig: Que artistas e estilos musicais constituem uma referência
para si, no contexto nacional e/ou internacional?

JM: Eu, a nível de música, oiço sempre mais a música evangélica.
Gosto muito do grupo de louvor Kemuel e temos as nossas igrejas,
que em todas elas têm os seus grupos de louvor, que é
maravilhoso.
ObCig: Quem é o público que habitualmente assiste às suas
atuações?
JM: É as pessoas que fazem parte da igreja.

[…] oiço sempre mais a
música evangélica. Gosto muito do
grupo de louvor Kemuel e temos
as nossas igrejas, que em todas
elas têm os seus grupos de louvor,
que é maravilhoso.
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ObCig: Pode dizer-nos quais são os seus projetos (atuais e futuros)
no campo musical?

[…] já tive o prazer de
realizar um CD, para quem quiser
ouvir está no YouTube.

JM: Há algum tempo atrás já tive o prazer de realizar um CD, para
quem quiser ouvir está no YouTube. Basta só colocar o meu nome,
Jussara, que aparece, está lá o meu CD completo. Tive várias
participações em vários CD, com outras pessoas. No futuro, o meu objetivo na música é nunca parar, porque eu
não sei viver sem a música, não sei viver sem adorar o meu amado Jesus, que é para ele que eu canto e é para ele
o meu louvor. E o projeto que eu teria seria, se calhar, se Deus me desse o privilégio de novamente lançar um CD,
seria maravilhoso.

ObCig: A música portuguesa cigana. Considera que a música é
importante na vida das mulheres e homens ciganos? Porquê?

A música é algo que nos
transmite alegria, que nos deixa
com uma autoestima mais acima.

JM: Claro que sim. A música é algo que nos transmite alegria, que
nos deixa com uma autoestima mais acima. Às vezes estamos um
bocadinho mais descaídos e mais aborrecidos e ouvimos uma
música e às vezes nos traz aquele bocadinho de alegria. Às vezes ouvimos certas letras, até às vezes é aquilo que a
gente está a passar e que nos faz imenso bem. Acho que a música é necessária, muito necessária.

ObCig: Considera que existe uma “música cigana”? Revê-se nesta
designação?
JM: Existe. A nossa forma de cantar e de nos expressar é… É… Eu
não sei explicar… Como é que eu explico isto?! [Risos] Sim,
considero e revejo-me, porque nós, a nossa cultura, desde crianças,
sempre fomos incentivados a ouvir música. A música está no nosso
dia-a-dia. Há todo o tipo de música. Há as músicas mais alegres. Eu
estou a falar a nível de Igreja, ok. Há a música mais alegre que leva
o povo todo a entrar naquela adoração de alegria, um espírito de
alegria nas pessoas que cantam e que escutam o louvor. Há o
momento da música de adoração que nos leva a ter mais
intimidade com Deus. Há vários tipos de música.
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[…] a nossa cultura, desde
crianças, sempre fomos
incentivados a ouvir música. A
música está no nosso dia-a-dia. Há
todo o tipo de música. Há as
músicas mais alegres. Eu estou a
falar a nível de Igreja, ok. Há a
música mais alegre que leva o
povo todo a entrar naquela
adoração de alegria

ObCig: Na sua opinião, quais são os estilos e os artistas mais
importantes na música portuguesa cigana, na atualidade?

A nível evangélico, eu acho
que todos nós somos importantes.
[…] Nós não estamos a lutar para
aparecermos…

JM: A nível evangélico, eu acho que todos nós somos importantes. Porquê? Por que nós não estamos a lutar para
aparecermos nós. Nós estamos simplesmente a adorar. Então toda a pessoa que louva para Deus, para mim, somos
todos importantes. Sim, há várias igrejas aqui, há no Norte, há em
Lisboa. A nossa Igreja está espalhada por toda a parte, pela maioria
Há um tempo atrás a nossa
de Portugal. Sim, há grupos de louvor, da igreja da Areosa, da igreja
música nem sequer era
de Gaia. Vários. Vários. Imensos grupos. Há vários grupos
internacionalmente. Gosto muito de ouvir as pessoas que têm
reconhecida. Hoje, atualmente, já
grupos, que são de Espanha. São irmãos muito abençoados e
vejo assim um bocadinho as
louvam maravilhosamente.

portas a abrir para o nosso estilo
de música.

ObCig: De um modo geral, como acha que a música cigana é vista
na sociedade portuguesa?
JM: Há um tempo atrás a nossa música nem sequer era reconhecida. Hoje, atualmente, já vejo assim um bocadinho
as portas a abrir para o nosso estilo de música. Estamos melhor nessa parte. Acho que o nosso país está a adquirir
melhor a nossa música, da comunidade cigana. Há um tempo atrás, não. Acho que nem sequer a deviam conhecer.
Mas hoje vejo as portas a abrirem-se para a música da comunidade
cigana.

ObCig: A música portuguesa cigana é suficientemente divulgada na
sociedade portuguesa?
JM: De certa parte sim e há outra parte que não. Depende. Estamos
assim meio equilibrados.

O povo cigano, além de
cantar, sabe tocar os instrumentos
e nem sequer andamos numa
escola para aprendermos essas
coisas.

ObCig: O que acha que poderia ser feito para melhorar esta divulgação?
JM: Que o nosso país nos desse um bocadinho mais de uma oportunidade para a gente dar a conhecer ao mundo
o dom maravilhoso que é do povo cigano na música. O povo cigano, além de cantar, sabe tocar os instrumentos e
nem sequer andamos numa escola para aprendermos essas coisas.
Para podermos fazê-las. Por norma quem toca ou quem canta ou
quem toca algum instrumento tem de andar numa escola para
[…] se tivesse tido uma
aprender. E nós, o povo cigano, é um dom que já nasce connosco e
oportunidade de estudar, há
não é necessária escola para aprender.

ObCig: A música como instrumento promotor de cidadania e
emancipação. Tendo em conta a sua experiência, quais são os
principais desafios e necessidades sentidos ao nível da formação,
da afirmação e do reconhecimento de artistas ciganos e ciganas em
Portugal?

vários estilos de música que eu
adoraria aprender, mas que, por
não ter estudos, eu não consigo.
Mas quem sabe se um dia eu não
irei conseguir.
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JM: Tendo em conta a minha experiência de louvar na igreja, eu precisamente nem sei expressar a forma de eu
louvar na igreja, porque é tão espontâneo que eu não sei explicarvos como eu louvo na igreja. Mas também sei, tenho conhecimento
disso, que se tivesse tido uma oportunidade de estudar, há vários
[…] já se vê algumas pessoas
estilos de música que eu adoraria aprender, mas que, por não ter
ciganas a aparecer na televisão, a
estudos, eu não consigo. Mas quem sabe se um dia eu não irei
cantar. Mas ainda precisamos de
conseguir. Não é?

muita ajuda nessa área.

ObCig: O que acha que poderia ser feito para a criação de
oportunidades para as mulheres e os homens ciganos que queiram construir uma carreira musical em Portugal?
JM: A esse nível também já estivemos mais longe. Hoje estamos
mais avançados nessa área, porque já se vê algumas pessoas
ciganas a aparecer na televisão, a cantar. Mas ainda precisamos de
muita ajuda nessa área. E se o nosso povo português, que é um
povo maravilhoso e que está sempre disposto a ajudar-nos… Se nos
dessem mais uma oportunidade e apostassem um bocadinho mais
na música cigana, acho que seria algo muito interessante.

Se nos dessem mais uma
oportunidade e apostassem um
bocadinho mais na música cigana,
acho que seria algo muito
interessante.

ObCig: Na sua opinião, qual é o papel que a música cigana tem ou poderá ter na desconstrução de estereótipos e
no combate à discriminação contra as pessoas ciganas.
JM: A esse nível, sim. Eu creio que a música tem algo de especial.
A música por vezes chega e transmite palavras que a gente quer
falar e por vezes não as consegue expressar. E a música tem esse
dom, de quebrar barreiras e de por vezes unir pessoas de
diferentes… Sim, a música tem um poder muito especial. Para a
música não há barreiras do rico e do mais pobre, falando mesmo
assim. Somos todos iguais. E a música tem algo muito especial, para
mim tem. A música transmite por vezes certas expressões que a
gente quer falar e não consegue. E a música tem esse poder… A
música tem o poder de unir as pessoas.

35

Eu creio que a música tem
algo de especial. A música por
vezes chega e transmite palavras
que a gente quer falar e por vezes
não as consegue expressar. […]
Para a música não há barreiras do
rico e do mais pobre

ObCig: Gostaria de acrescentar alguma ideia que considere importante e que não tenha sido abordada?
JM: A ideia… Claro que sim. A ideia é a de tornarmo-nos pessoas
melhores, não haver tanto egoísmo. Cada vez há mais egoísmo. E
amarmo-nos uns aos outros principalmente, por que hoje
existimos e amanhã não sabemos se existimos. Por isso, viver um
dia de cada vez.

ObCig: Muito obrigada pela sua colaboração.

E a música tem esse poder…
A música tem o poder de unir as
pessoas.

I) Destaque

Coleção ObCig Fact Sheets
O Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig) convida-o/a a conhecer o terceiro número da Coleção ObCig Fact
Sheets com o título “Perfil Escolar das Comunidades Ciganas 2018/19: Análise de dados”, das autoras Maria José
Casa-Nova, Inês Aydin e Liliana Moreira.
ObCig Fact Sheets é uma publicação de textos em que são analisadas sumariamente temáticas sobre as
comunidades ciganas ou com estas relacionadas. O objetivo é convidar investigadores/as que trabalhem na área
das comunidades ciganas para a realização destas Fact Sheets, tendo como fim divulgar publicamente, em tempo
útil, alguns dos principais resultados de trabalhos recentes realizados sobre e com estas comunidades.
Aceda à versão digital desta Fact Sheet: https://bit.ly/3mUE3Dl

37

“Conversas com…”: "A Participação Político-Cívica de Pessoas Ciganas"
O Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig) organizou a sétima sessão de "Conversas com" no dia 14 de junho
de 2022, das 10h30 às 12h30. Esta sessão foi subordinada ao tema do número da Newsletter ObCig “Dinâmicas de
Participação Local” e contou com a abertura do Sr. Vogal do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as
Migrações, José Reis, com a presença de Ana Umbelino, Vice-Presidente do Município de Torres Vedras, Bruno
Gonçalves, Coordenador do Programa ROMED, Carolina Vilas Boas, Chefe de Divisão da Intervenção Social do
Município de Almada, e Susana Silveira, Presidente da Associação Costume Colossal, e a moderação de Liliana
Moreira, da equipa do ObCig. Cerca de 115 pessoas participaram na sessão. Aceda ao cartaz aqui.
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Concursos
- O Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig) divulga a 3.ª edição do “Prémio ObCig Pessoa de Mérito”, com
o período de candidaturas de 8 de abril a 1 de julho de 2022. A iniciativa, criada em 2020, tem por objetivo dar o
devido reconhecimento a pessoas que desenvolvam, há 10 ou mais anos, trabalho maioritariamente de cariz
voluntário no âmbito da integração de pessoas ciganas. O ObCig pretende, assim, distinguir pessoas cuja filosofia
de vida, princípios, valores e práticas se pautam pela participação, envolvimento e cidadania ativa crítica,
emancipatória e humanista, promovendo, através do voluntariado, a diversidade cultural, o combate à
discriminação em razão da origem étnica e a integração das pessoas ciganas residentes em território nacional.
Consultar o Regulamento em https://bit.ly/3rd63oh Para mais informações https://bit.ly/3LV21ZP Ver as edições
anteriores em https://www.obcig.acm.gov.pt/premios
- O Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig) divulga a 4.ª edição do “Prémio ObCig Empresas Integradoras”,
com o período de candidaturas de 8 de abril a 1 de julho de 2022. A iniciativa, criada em 2019, tem por objetivo
distinguir empresas que desempenham um papel importante na integração laboral de pessoas ciganas. Esta
distinção, dirigida a organizações empresariais que empreguem cinco ou mais pessoas ciganas com contrato
assinado, tem também o objetivo de inspirar outras entidades empregadoras a intervir na implementação e
desenvolvimento de políticas e práticas empresariais promotoras da diversidade cultural, do combate à
discriminação em razão da origem étnica e da integração das pessoas ciganas, residentes em território português.
Consultar o Regulamento em https://bit.ly/37sHf4S Para mais informações https://bit.ly/3Jt5sVH Ver as edições
anteriores em https://www.obcig.acm.gov.pt/premios
- Com o intuito de dar continuidade à Coleção Projetos e Práticas de Inovação Social, o Observatório das
Comunidades Ciganas (ObCig) abriu, de 23 de maio a 29 de julho de 2022, o período de candidaturas à
apresentação de projetos que, pelas suas temáticas, características e resultados, possibilitem uma determinada
mudança social em contexto e que, simultaneamente, sejam inspiradores de realidades que apresentem
constrangimentos similares, potenciando uma maior humanização dos atores e dos contextos. Este processo dirigese a investigadores/as e/ou atores sociais no terreno devendo os estudos realizados sobre as pessoas ciganas
abordar, preferencialmente, problemáticas como a Integração no Mercado de Trabalho; Situação de Pessoas
Ciganas Itinerantes; Educação; Saúde; Igualdade e Relações Sociais de Género; Combate à Discriminação; Práticas
de Integração das Pessoas Ciganas nos Territórios; Mediação Intercultural; Associativismo e dinâmicas de
participação local. Para mais informações, aceda ao Edital de 2022 aqui.
- Com o intuito de dar continuidade à Coleção Olhares, o Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig) abriu, de
23 de maio a 29 de julho de 2022, o período de candidaturas à apresentação de Dissertações de Mestrado, Teses
de Doutoramento e Projetos de Investigação. Este processo dirige-se a Mestres e Doutores/as, devendo os estudos
realizados sobre as pessoas ciganas abordar, preferencialmente, problemáticas como a Educação, a Saúde, a
Integração no Mercado de Trabalho, a Igualdade e as Relações Sociais de Género, as Experiências de Discriminação,
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as Práticas de Integração das Pessoas Ciganas nos Territórios, a Situação de Pessoas Ciganas Itinerantes e a
Mediação Intercultural. Para mais informações, aceda ao Edital de 2022 aqui.

Projeto “Transformative Roma Art and Culture for European Remembrance” (TRACER)

A equipa do ObCig esteve presente na 1ª reunião internacional do Projeto TRACER, que teve lugar nos dias 10 e 11
de junho de 2022, na Universidade de Bolonha. Este projeto internacional é realizado em parceria com a
Universidade de Bolonha e a Associação Ribaltambição, bem como com outras organizações italianas e polacas, foi
aprovado pela Comissão Europeia no âmbito do programa “Citizens, Equality, Rights and Values Programme”
(CERV) e é financiado por esta última entidade.
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II) Projetos no âmbito da temática da Newsletter
Associação MusicÁlareira
Projeto: “Rotas Romani”

Foto: Câmara Municipal de Torres Vedras

Torres Vedras acolheu recentemente “Rotas Romani”. Tratou-se de um projeto implementado pela Associação
MusicÁlareira em parceria com o Município, a Associação Letras Nómadas, o Académico de Torres Vedras e o Grupo
Ativo Comunitário Cigano de Torres Vedras, que se destinou a crianças e jovens da comunidade local, os quais,
acompanhados por professores especializados, aprenderam a tocar instrumentos típicos ciganos (como cajon e
guitarra), bem como danças tradicionais que representam a viagem do povo cigano por todo o mundo. “Rotas
Romani” realizou-se entre 2018 e 2019, com aulas a decorrer duas vezes por semana na sede da Associação
MusicÁlareira, tendo culminado com um espetáculo de apresentação, no Teatro-Cine, destinado ao público em
geral e às escolas. Nesse espetáculo foi possível durante cerca de 80 minutos assistir a momentos de dança e música
tradicional cigana, tendo como protagonistas os jovens participantes no projeto, bem como músicos e bailarinos
profissionais e amadores. O projeto “Rotas Romani” foi resultado de uma candidatura ao Fundo de Apoio à
Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, promovido pelo Alto Comissariado para as
Migrações. Os principais objetivos desta iniciativa foram: promover o combate à discriminação e sensibilização da
opinião publica; promover a formação sobre cidadania e participação comunitária; incentivar à participação ativa
e comprometida da comunidade cigana local; e promover a história e cultura ciganas e o diálogo intercultural. Os
parceiros envolvidos neste projeto consideraram-no fundamental para o Concelho, dado que contribuiu para a
desmistificação da imagem negativa associada a esta comunidade, através da utilização de práticas artísticas e
culturais.
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Aceder ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MdF1K9VjrrI

Associação Social Recreativa e Cultural Cigana de Coimbra
Projeto FAPE2020: ROMA Passado, Presente e Futuro
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O projeto teve como objetivo a promoção da história e cultura cigana, nomeadamente através da dança e da
música, com um envolvimento e uma narrativa histórica do povo cigano. O projeto promoveu a realização de
oficinas de construção de caixas flamencas, ateliers de dança cigana e a realização de um espetáculo final com as
crianças e jovens que estiveram envolvidos no mesmo.
Atividades desenvolvidas: Workshops de dança cigana e workshops de caixas flamencas
Período de execução: de abril a setembro de 2020

Sendas e Pontes – Associação Intercultural para a Inclusão das Comunidades Ciganas
Projeto PAAC12-2022: Toca D’Ouvido
O projeto “Toca d’Ouvido” tem como finalidade promover os níveis de bem-estar social dos residentes no Bairro
Social da Boavista que apresentem maiores vulnerabilidades socioeconómicas e de integração cultural. O projeto
assenta na transmissão do conhecimento e prática musicais, entre membros da comunidade cigana. Nesse sentido,

quatro membros da comunidade cigana com provas dadas e socialmente reconhecidas de cultura, conhecimento e
talento musical, irão procurar transmitir esses recursos a crianças e jovens de etnia cigana. Não descurando
totalmente os aspetos da formação musical tradicional, o projeto assenta sobretudo no ensino musical de base
prática (percussão, teclas, viola e canto), através do qual as crianças e os jovens são encorajados a reconhecer
notas, sem leitura de partituras, e a tocar “d’ouvido”, naquilo que a comunidade tradicionalmente apelida de “jeito
cigano”.
O projeto pretende realizar workshops semanais (3 horas cada), nos quais duas horas serão destinadas à formação
musical e uma hora ao convívio e discussão de diferentes temáticas, nomeadamente questões associadas à história
e a cultura cigana.
Atividades desenvolvidas: Workshops musicais - percussão, teclas, viola e canto.

A Música Cigana A Gostar Dela Própria
Projeto POISE 3.14
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A Música Cigana A Gostar Dela Própria, pretende mostrar a riqueza e a beleza da cultura cigana e incentivar um
outro olhar que seja capaz de atribuir novos significados à cultura cigana. Este projeto visa contribuir para combater
o estigma e a discriminação de que são alvo as comunidades ciganas em Portugal. Pretende-se comunicar estes
vídeos de uma forma positiva, dando visibilidade à riqueza e beleza da cultura cigana. Com o projeto A Música
Cigana A Gostar Dela Própria pretende-se: Mapear a música cigana em todo o território Nacional; Dar destaque à
riqueza da cultura cigana e comunicá-la de uma forma positiva; Reconhecer, promover e valorizar a cultura cigana.
Informar e gerar conhecimento como forma de combater o preconceito e a discriminação de que são alvo as
pessoas ciganas; Contribuir para preservar a cultura cigana; Abrir um espaço para a cultura cigana se revelar nos
meios de comunicação; Promover o encontro entre artistas não ciganos e pessoas ciganas que cantam.
Atividades desenvolvidas: Pesquisa, levantamento de pessoas a gravar em cada território; Produção local
(contactos e agendamento de gravações); Gravações (vídeo e áudio); Edição de vídeo; Publicação dos vídeos;
Gestão de redes sociais; Comunicação e disseminação do Projeto; Organização de atividades paralelas com outros
artistas (cantores e fotógrafos) que possam vir em gravações com a equipa e dar o seu contributo.

Tour Diego El Gavi - “Puerta del alma”, seis cidades, seis workshops, seis concertos
A iniciativa “Tour Diego El Gavi: Seis Cidades, Seis Workshops, Seis Concertos” é um projeto do ACM, I.P., promovido
com o apoio dos Municípios e cofinanciado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE), através
do Fundo Social Europeu (FSE).

A conceção de um programa de integração social pela música de identidade gitana, com recurso a workshops e
concertos orientados para seis cidades que registam um índice particularmente elevado de população cigana
diariamente desafiada para uma inclusão em volátil equilíbrio, sobretudo devido aos preconceitos ainda existentes
na sociedade nacional. Moura, Beja, Coimbra, Viseu, Braga e Maia são as cidades que recebem os seis momentos
deste circuito de inserção sociocultural conduzido pela singular sensibilidade de Diego el Gavi.

Foto: Workshop em Beja do “Tour Diego El Gavi: Seis Cidades, Seis Workshops, Seis Concertos”, no dia 15 de junho.

Este ciclo irá proporcionar aulas de flamenco para instrumentistas ciganos e não ciganos, lecionadas por Diego el
Gavi (canto), Paulo Croft (guitarra flamenca) e Sebastian Scheriff (cajon). Na mesma noite, as salas mais relevantes
de cada cidade serão agraciadas por um espetáculo de apresentação de "Puerta del alma”, para os quais se
pretende convidar tanto o povo cigano como a restante sociedade, facilitando desse modo a criação de um
sentimento de pertença, bem como de orgulho nas suas raízes e cultura, para uma minoria que regularmente se
sente marginalizada.
Esta é uma ação que distingue a música e a cultura como veículos privilegiados de inclusão comunitária, e que
confirma a vocação de Diego el Gavi para ser um embaixador por excelência das sonoridades de cariz ciganas,
provando ser possível alcançar sonhos por muitos tidos como intangíveis.
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III) Associativismo
Techari - Associação Nacional e Internacional Cigana
No mês de abril deu-se início a atividades de dança e música nas instalações da Associação Techari, juntamente
com aulas de cidadania e de vocabulário Roma.
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No âmbito da festa do dia da Família em São João da Talha, jovens ciganas do grupo de dança da Associação Techari
fizeram uma representação, fruto dos seus ensaios de dança que ocorrem duas vezes por semana no espaço da
Associação. Conservar a cultura é objetivo desta prática fomentada pela associação.

No dia 25 de abril de 2022 a Associação Techari participou no desfile de comemoração do dia 25 de abril, na Avenida
da Liberdade em Lisboa.

No dia 8 de abril, a Associação Techari organizou um grande evento de comemoração do Dia Internacional das
Pessoas Ciganas, no qual contou com a participação dos Ciganos D'Ouro e outra música popular portuguesa e
apresentações de dança da comunidade Roma. Este evento pretendeu incentivar e promover a socialização entre
as várias comunidades.
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Também no dia 8 de abril, a Associação Techari em representação da comunidade cigana, sua cultura e danças,
esteve presente na Exposição “Nómadas", em Loures.

Para mais informações: associacaotechari2020@hotmail.com

Associação Letras Nómadas
No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Cigano PAAC 08-2022 organiza-se o Iº Encontro de Mediadores
e Facilitadores Ciganos de Portugal que se irá realizar no dia 16 e 17 de outubro de 2022 na Figueira da Foz e terá
como Objetivos:
• Promoção de Boas-Práticas.
• Espaço para interação e conhecimento dos mediadores.
• Acordar estratégias de ação para avançar no reconhecimento institucional e social da figura do
mediador intercultural.
• Acordar as linhas gerais da formação básica para a prática da mediação intercultural.
• Construir uma rede de entidades e pessoas comprometidas com o desenvolvimento da mediação intercultural.
Público-alvo:
Mediadores, facilitadores, dinamizadores ciganos/as a nível nacional que trabalham em várias áreas e respetivos
coordenadores/as, representantes de entidades oficiais e privadas promotoras de projetos ou programas de
mediação.
*40% dos participantes serão mulheres ciganas.
Evento limitado a 50 participantes.
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Para mais informações: associacaoletrasnomadascigana@gmail.com

Associação Costume Colossal
A Associação Costume Colossal participou, no passado dia 17 de junho, no Círculo de Falas dedicado ao tema
“Cultura e Tradição”, na biblioteca Municipal Maria Lamas, no Monte de Caparica.

Para mais informações: costumecolossal135@gmail.com

Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas (AMUCIP)
No passado dia 8 de abril, Dia Internacional dos Cigan@s, a AMUCIP participou num evento na Escola Eugénio dos
Santos, em Lisboa, com ateliers do kit Romano Atmo, danças e jogos com língua romano. A AMUCIP desenvolve
este projeto no Bairro das Murtas com as seguintes parcerias: Santa Casa da Misericórdia, Junta de Freguesia de
Alvalade Gebalis e Centro Paroquial do Campo Grande. Contou com a presença da Vereadora da Câmara Municipal
de Lisboa, Filipa Roseta.

Para mais informações: amucip2015@gmail.com
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AMEC Portugal
No passado dia 3 de junho de 2022, a AMEC através de um dos seus representantes, entregou ao Sr. Presidente da
República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao Sr. Presidente da Assembleia da República de Portugal,
Augusto Santos Silva, um memorando sobre as condições indignas nas quais a população do Bairro das Pedreiras
em Beja vive atualmente.

Para mais informações: amec.pt@gmail.com
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Ribaltambição - Associação para a Igualdade de Género nas Comunidades Ciganas
No passado dia 20 de abril, a Associação Ribaltambição participou na Assembleia Cidadã TransEuropa 2022 "Como
garantir o imperativo da hospitalidade na igualdade."

A Associação Ribaltambição esteve presente na 1ª reunião internacional do Projeto “Transformative Roma Art and
Culture for European Remembrance” (TRACER), que teve lugar nos dias 10 e 11 de junho de 2022, na Universidade
de Bolonha. Este projeto internacional é realizado em parceria com o ObCig e a Universidade de Bolonha, foi
aprovado pela Comissão Europeia no âmbito do programa “Citizens, Equality, Rights and Values Programme”
(CERV) e é financiado por esta última entidade.
A Associação Ribaltambição participa no Projeto Brenha + Sastipen. Este projeto realiza-se no âmbito do Programa
Bairros Saudáveis e é promovido pela Ribaltambição em parceria com o Município da Figueira da Foz, Junta de
Freguesia de Alhadas e Grupo Ativo Comunitário Cigano. Desenvolve-se no Bairro Social de Brenha na Figueira da
Foz e surgiu da preocupação da Ribaltambição - Associação para a Igualdade de Género nas Comunidades Ciganas,
do grupo ativo cigano local e de alguns residentes. Tem como objetivo aumentar a qualidade de vida dos seus
residentes, pretende intervir na construção de pontes com as entidades de saúde locais de forma a minimizar o
estado de saúde deficiente quer ao nível de fatores de risco, saúde mental que originam uma menor esperança de
vida. Através de variadas atividades quer minimizar o efeito do racismo, da pobreza, combater a iliteracia digital e
a insegurança, melhorar os espaços do bairro. Propõe “aproximar” o bairro da cidade, levantar a autoestima dos
residentes, apoiar na organização, melhorar as relações e a cooperação entre os residentes e assim melhorar a
relação com a comunidade envolvente.
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Foto: Produtos do Atelier do Projeto Brenha + Sastipen. Bandeiras Romani realizadas pelas residentes do Bairro.

Para mais informações: associacaoribaltambicaocigana@gmail.com

IV) Projetos
CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Social
Projeto: PATTERN - Prevenir e combATer a violência domésTica contra mulhERes cigaNas
Período de implementação do projeto: maio de 2020 - julho de 2022
O PATTERN é uma iniciativa europeia que pretende contribuir para a prevenção e combate à violência doméstica
contra mulheres ciganas na Grécia, Bulgária, Portugal, Espanha, Roménia e na União Europeia.
Entre os materiais produzidos no âmbito do projeto, cabe destacar o Guia e Programa de Formação em Violência
Doméstica para mulheres ciganas.
Estes materiais constituíram-se como referenciais para três ações de formação sobre o tema “Violência doméstica”
tendo como destinatárias mulheres de comunidades ciganas. Estas contaram com a parceria do Centro de
Desenvolvimento Comunitário da Ameixoeira da SCML e abrangeram um total de 26 mulheres.
O projeto contou com a consultoria científica da coordenadora do ObCig, Prof. Maria José Casa-Nova.
Data: Entre 19 de abril e 12 de maio de 2022
Local: Centro de Desenvolvimento Comunitário da Ameixoeira – SCML
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Evento: Projeto PATTERN - Prevenir e combATer a violência domésTica contra mulhERes cigaNas – Evento de
informação e divulgação de resultados em Portugal (em iniciativa conjunta com o ACM, I.P. e o ObCig)
Desenvolvido durante 26 meses e com financiamento da CE, o projeto PATTERN tem como objetivos: promover o
acesso a conhecimento/informação sobre o fenómeno da violência doméstica contra mulheres ciganas;
desenvolver protocolos que permitam a profissionais responder a situações de violência doméstica contra
mulheres ciganas de modo compreensivo; promover a capacitação de mediadoras e mediadores interculturais
ciganas/os e de profissionais que trabalham em serviços locais nas comunidades sobre violência doméstica contra
mulheres ciganas; promover a capacitação de mulheres ciganas sobre como reconhecer e reportar situações de
violência doméstica e como atuar enquanto líderes da mudança nas suas comunidades; sensibilizar as comunidades
ciganas para a construção de relações saudáveis e igualitárias.
Neste evento pretende-se divulgar informação, nomeadamente junto de mulheres e de homens das comunidades
ciganas, sobre o projeto PATTERN, seus objetivos, atividades e resultados. Será dado particular enfoque aos
materiais de natureza formativa, dirigidos quer a profissionais quer a mulheres ciganas, produzidos e validados no
âmbito do Projeto.
Data: 7 de julho de 2022
Horário: 14:30 – 17:00 horas
Local: Lisboa, Auditório do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes
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Para mais informações: www.cesis.org

Posto de Assistência Social de Alvarães
Projeto: CLDS 4G Viana para tod@s
Atividade: Oficinas Lúdico Pedagógicas
Sediada no Posto de Assistência Social de Alvarães, a equipa do Protocolo do Rendimento Social de Inserção realiza,
no âmbito da intervenção na área da educação, atividades lúdico-pedagógicas com os menores de etnia cigana de
Lanheses, concelho de Viana do Castelo. Estas decorreram, nas férias da Páscoa, por forma a desenvolver
competências de aprendizagem, concentração/atenção, de desenvolvimento pessoal e social.
Com o intuito de dar continuidade à atividade anterior, referente à sensibilização/consciencialização para os
problemas com o meio ambiente e o mundo que os rodeia, permitindo e motivando a alteração de
comportamentos. Foi proposto aos menores a decoração de um desenho com reutilização de materiais numa
moldura para, posteriormente, tirarem fotografias. Durante a atividade os menores recordaram os temas
trabalhados na atividade de verão. Os menores mostraram-se bastante empenhados e participativos na realização
das atividades. Foi visível o espírito de entreajuda entre todas as crianças, respeitando e apoiando nas limitações
de cada um. Desenvolveu-se igualmente, com um agregado familiar cigano, uma atividade com uma vertente
pedagógica, na qual através de um percurso no meio da natureza, tinham de ler adivinhas e descobrir a resposta.
Na segunda vertente, mais lúdica, elaborou-se a receita de um Salame de chocolate. Observou-se motivação no
desenrolar da atividade e, na avaliação realizada pelas crianças, estas manifestaram satisfação pela sua
participação.
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Para mais informações: dt.pasalar@sapo.pt

V) Eventos e Relatórios Nacionais e Internacionais
Alto Comissariado para as Migrações, I.P.
“Encontros de Equipas de Mediação Municipais Interculturais (EMMI)”
27 de maio de 2022, Pombal
31 de maio de 2022, Vila Nova de Gaia

Biblioteca e Livraria das Insurgentes
“As Mulheres da Literatura Cigana. Conversa com Olga Mariano e Teresa Vieira”
3 de junho de 2022, 18h30, Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, Lisboa
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Critical Romani Studies Department at Södertörn
University, Romani Studies Program at Central European
University, European Institute for Arts and Culture and
Romani Studies Program at FXB Centre, Harvard University
“Romani Studies Congress”
18, 19 e 20 de maio de 2022
Formato híbrido
Para mais informações:
https://events.ceu.edu/2022-05-18/critical-approachesromani-studiesconference?fbclid=IwAR0mLVA1HQUP4JbH0o7VepVpsjoeQZHi7spScWXxGWifM6fez6Q9BTh4NO8
As comunicações apresentadas em “Welcome and Roundtable: Roma civil society in Sweden: Combatting
antigypsyism/anti-Romani racism”, “Roundtable: The legacy of eugenic policies and contemporary forms
of anti-Romani biopolitics”, “Book discussions: Romani Liberation; Time for Reparations: a Global
Perspective” e “Launch of the thematic issue ‘Roma LGBTI, Feminist Movement and Scholarship’ of
Critical Romani Studies journal” encontram-se disponíveis para visualização em:
https://www.youtube.com/channel/UCORiaMKN5V4kOznaW5seS2Q

Direção-Geral da Educação (DGE) e Inspeção-Geral da
Educação e Ciência (IGEC)
Webinars:
“A Voz das Escolas – Entre Culturas”
“A Voz das Escolas – O Património Somos Todos Nós”
18 e 20 de maio de 2022
Formato online
Para mais informações:
https://www.dge.mec.pt/noticias/webinars-voz-dasescolas?fbclid=IwAR1_g5zUzqNX_urwvE3kA5ALQPKQG6oKi-CBKsSDno2bqx2cZQfga_ejL8

Observatory on History Teaching in Europe (OHTE) and Roma
and Travellers Team of the Council of Europe
Webinar “Teaching the History of Minorities in Europe: the
Case of Roma History”
14 de abril de 2022
Formato online
Video do webinar disponível para visualização em:

https://www.facebook.com/watch/?v=3270362603227021&ref=sharing
https://eriac.org/webinar-teaching-the-history-of-minorities-in-europe-the-case-of-roma-history/

Council of Europe’s Roma and Travellers Team
Toolkit for Police Officers. Council of Europe standards on racially motivated crimes
and non-discrimination with a focus on Roma and Travellers
Sinopse: “This 2nd edition includes interactive icons and hyperlinks which will
facilitate the use of the Toolkit and its relevant annexes and various materials. The
publication also includes updated relevant case-law of the European Court of Human
Rights with the aim of supporting police officers in better understanding,
investigating and prosecuting human rights violations. Roma and Traveller
communities suffer from widespread and persisting discrimination and antigypsyism
– recognised as a specific form of racism fuelled by prejudice and stereotypes – and
they are victims of various other forms of discrimination, including harassment, hate
speech and hate crimes in many Council of Europe member states. (…) The 2nd
edition of the Toolkit was updated by human rights lawyers, with the support of the
Roma and Travellers Team of the Council of Europe. Finally, the Toolkit can be used
as an awareness raising and educational tool as it includes proposals for training events and information sessions
with/for police officers and other law enforcement officials.”
Data de publicação: 2022
Publicação disponível para consulta em: https://www.coe.int/en/web/roma-and-travellers/-/2nd-edition-of-thetoolkit-for-police-officers
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European Roma Grassroots Organisations Network (ERGO Network)
PECAO Synthesis Report on Antigypsyist Online Hate Speech
Sinopse: “The Peer Education to Counter Antigypsyist Hate Speech Online project
focuses to address and counter antigypsyist hate speech online by working with
young people, using a combination of peer education and monitoring in order to
obtain two-fold results: the peer education methodology serving the purpose to
achieve a direct change in attitudes and actions of a high number of young people,
and the monitoring to contribute to better understanding and a more systemic
change of policies through advocacy based on the results. The following report
represents a deliverable of the PECAO project.”
Data de publicação: Março de 2022
Publicação disponível para consulta em:
https://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2022/04/ERGOSynthesysreportweb-FINAL.pdf

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
10 Keys to Effectively Communicating Human Rights - 2022 Edition (Portuguese
version)
Sinopse: “Speaking up for human rights has never been more important! But how
can we best do it? How do we bring people together and cut through the noise?”
Data de publicação: 14 de abril de 2022
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/10-keys-effectively-communicatinghuman-rights-2022-edition

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Human Rights Cities in the European Union - Practical guidance
Sinopse: “This guide can help cities wishing to improve their efforts to respect
human rights. It aims to encourage local authorities to adopt higher human rights
standards. The idea is to encourage and foster mutual learning on human and
fundamental rights. The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), a
group of human rights cities and various practitioners in the EU worked together to
produce this guide. The guide draws on the promising practices and experiences of
cities, regions, experts, international organisations and networks that can be found
in the FRA report Human rights cities in the EU: A framework for reinforcing rights
locally.”
Data de publicação: 27 de abril de 2022
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/human-rights-cities-booklet
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European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
The War in Ukraine - Fundamental rights implications within the EU - Bulletin 1
Sinopse: “This bulletin looks at the fundamental rights situation of all persons
fleeing the Russian war in Ukraine to the four EU Member States neighbouring
Ukraine. This is primarily in terms of the application of the EU Temporary
Protection Directive. It is based on findings of FRA’s field mission to Hungary,
Poland, Romania and Slovakia at the beginning of March 2022. It is also based on
weekly country reports prepared by Franet, the contracted research network of
FRA between 1 March and 27 April 2022.”
Data de publicação: 19 de maio de 2022
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/ukraine-bulletin-1-2022

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Fundamental Rights Report 2022
Sinopse: “FRA’s Fundamental Rights Report 2022 reviews major developments in the
field in 2021, identifying both achievements and areas of concern. It also presents
FRA’s opinions on these developments, including a synopsis of the evidence
supporting these opinions.” “This year's focus chapter looks at the impact of the
Covid-19 pandemic on social rights. It examines the measures in national recovery
and resilience plans which address the social vulnerabilities among a variety of
population groups in the EU. The remaining chapters cover: the EU Charter of
Fundamental Rights; equality and non-discrimination; racism, xenophobia and
related intolerance; Roma equality and inclusion; asylum, borders and migration;
information society, privacy and data protection; rights of the child; access to justice;
and the implementation of the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities.”
Data de publicação: 8 de junho de 2022
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2022-fundamental-rights-report-2022_en.pdf

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Social Rights and Equality in the Light of the Recovery from the COVID-19 Pandemic
Sinopse: “The pandemic has given a new impetus to the EU’s commitment to social
rights, which are rooted in the Union’s legal order. Realising a ‘social Europe’ is also
among the priorities of the EU institutions. This chapter starts by describing the EU’s
legal and political commitments to social rights, and then considers the social
aspects of the Recovery and Resilience Facility. It then analyses the impact of the
pandemic on people’s enjoyment of their social rights, before illustrating different
types of measures that Member States will implement through the facility to foster
an inclusive recovery from the Covid-19 pandemic.3 The chapter concludes with an
analysis of gaps in monitoring the fundamental rights compliance of the
disbursement of EU funds in the context of the facility.”
Data de publicação: 8 de junho de 2022
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2022-fundamental-rights-report-2022-focus_en.pdf
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European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Fundamental Rights Report 2022 – FRA opinions
Sinopse: “The year 2021 brought both progress and setbacks in terms of
fundamental rights protection. FRA’s Fundamental Rights Report 2022 reviews
major developments in the field, identifying both achievements and remaining
areas of concern. This publication presents FRA’s opinions on the main
developments in the thematic areas covered, and a synopsis of the evidence
supporting these opinions. In so doing, it provides a compact but informative
overview of the main fundamental rights challenges confronting the EU and its
Member States.”
Data de publicação: 8 de junho de 2022
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2022-FundamentalRights-Report-2022-opinions_en.pdf

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Franet National Contribution to the Fundamental Rights Report 2022. Portugal
Sinopse: “These reports constitute background material for the project
‘Fundamental Rights Report 2022'. The country research was prepared by FRA’s
research network, FRANET. The information and views contained in the document
do not necessarily reflect the views or the official position of the FRA. The documents
are made available for transparency and information purposes only and do not
constitute legal advice or legal opinion.”
Data de publicação: 8 de junho de 2022
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fundamental_rights_report_2022-_portugal_.pdf

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Consolidated Annual Activity Report of the European Union Agency for Fundamental
Rights 2021
Sinopse: “This report contains a comprehensive and thorough account of the
activities carried out by FRA in the implementation of its mandate and programme
of work during 2021. It provides a detailed account of the results achieved in relation
to the objectives set out in the annual work programme for 2021 and the five
strategic areas defined in FRA’s strategic plan 2018–2022, of the financial and
management information, and of the risks related to the organisational activities and
measures.”
Data de publicação: 13 de junho de 2022
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/consolidated-annual-activity-report2021
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European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Children as Suspects or Accused Persons in Criminal Proceedings. Procedural
safeguards
Sinopse: “The report builds on over 220 interviews with defence lawyers, judges,
prosecutors, police officers, social workers, educators and children in nine Member
States, covering broad ground in terms of geography and legal traditions. They show
that practical implementation varies across countries and highlight some good
practices, such as child-friendly templates for better communication, task forces for
repeat offenders or artistic expression courses in prison. But EU countries could do
more to fully uphold children’s rights in criminal proceedings. (…) Our findings reveal
how children’s rights are dealt with in criminal proceedings across the EU. We hope
the insights will support authorities and policymakers in gaining a better
understanding of the fundamental rights challenges encountered and potential
remedies to address these.”
Data de publicação: 21 de junho de 2022
Publicação disponível para consulta em: https://fra.europa.eu/en/publication/2022/children-criminal-proceedings

European Roma Rights Centre (ERRC)
Brutal & Bigoted: Policing Roma in the EU
Sinopse: “The evidence gathered in this report on police violence against Roma in six
EU Member States suggest that all too often there is impunity for law enforcement
concerning crimes against Roma, and it demonstrates the extent to which anti-Roma
racism is endemic and systemic within the ranks of officers paid to ‘protect and
serve’. Beyond the blather about ‘bad apples’, the report demonstrates that law
enforcement agencies are saturated with institutional discrimination – defined by
Ambalavaner Sivanandan as that which “covertly or overtly, resides in the policies,
procedures, operations and culture of public or private institutions – reinforcing
individual prejudices and being reinforced by them in turn.” The case files cited in this
report comprise a catalogue of official lies and botched investigations, testimonies
concerning incidents of excessive, arbitrary, and sometimes lethal violence against
young and old, deliberate attempts to discredit and intimidate victims, and
protracted struggles through the courts for remedy, where justice for Roma is often denied and always delayed.”
Data de publicação: 9 de junho de 2022
Publicação disponível para consulta em: http://www.errc.org/press-releases/errc-report-reveals-police-brutalityand-institutional-racism-against-roma-across-eu

Open Society Foundations
Demolition of Roma Homes in Bulgaria. The urgent need for housing and anti–roma
prejudice strategies
Sinopse: “In 2017, the Open Society European Policy Institute found extensive
evidence that the Bulgarian government targeted Roma for eviction and demolition
of their homes. In subsequent years the situation deteriorated further, with 3000
demolitions taking place between 2017 and 2020, leaving people homeless and
unable to obtain documents that would prove their right to basic services. These
demolition orders, which disproportionately affect Roma communities, are a breach
of domestic, EU, and international law, but Bulgarian courts approve them.
Alarmingly, EU funds intended for Roma housing were instead diverted to building
highways and other construction projects. Some were even used to demolish Roma
homes. The Bulgarian government has signaled its intention to tackle the problem of
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illegal Roma housing, but has failed to take appropriate action. Most urgently, it should make it easier for Roma to
make their homes legal if they are of stable construction. Parliamentarians have tabled a bill to this effect: it needs
to become law. In the longer term, the country must develop robust and equitable housing and integration
strategies that serve all its citizens.”
Data de publicação: Junho de 2022
Publicação disponível para consulta em: https://www.opensocietyfoundations.org/publications/demolition-ofroma-homes-in-bulgaria

Palgrave Studies in European Political Sociology
The Impact of Populism on European Institutions and Civil Society: Discourses,
practices, and policies
Sinopse: “Legitimate questions about the impact of populism on the EU, and how it
is shaping the European institutions, need to be asked. These issues form the
foundation of the collection of reports reviewed here (…). Drawing analyses from
the spheres of academia and politics, the ten authors combine a variety of
perspectives to form a comprehensive and multifaceted lens.”
Data de publicação: 2021
Publicação disponível para consulta em:
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/library/libraryblog/posts/the-impact-of-populism-on-european-institutions-and-civil-societydiscourses-practices-andpolicies/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=%27The+impact+of+populism+on+Europ
ean+institutions+and+civil+society+%3a+discourses%2c+practices%2c+and+policies%27+by+Carlo+Ruzza%2c+Carl
o+Berti%2c+and+Paolo+Cossarini

The Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities and The
Roma Program at the François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights,
Harvard University
The Roma Holocaust/Roma Genocide in Southeastern Europe: Between oblivion,
acknowledgment, and distortion
Sinopse: “The history of Samudaripen/Porrajmos remains a peripheral theme in
Holocaust and genocide studies. Furthermore, to date, a limited number of
publications have analyzed comparatively the history of Roma during the Second
World War (WWII) in Southeastern Europe (SEE). The regional study (…) provides
synoptic knowledge that can be used to understand the place of SEE Roma in the
Holocaust and WWII history, to examine practices of acknowledgment,
memorialization, and commemoration, and to identify patterns of Roma
Holocaust/Roma Genocide denial and distortion in eleven SEE countries: Albania,
Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Kosovo, Montenegro, North
Macedonia, Romania, Serbia, and Slovenia. We also hope that the study will contribute to cross-sectoral dialogues
about the importance of addressing the often secluded history of Roma in SEE in connection with the lingering
practice of anti-Roma racism/antigypsyism in this region.”
Data de publicação: 1 de junho de 2022
Publicação disponível para consulta em:
https://www.coe.int/en/web/roma-and-travellers/-/launch-of-the-regional-research-report-on-the-romaholocaust-roma-genocide-in-southeastern-europe-between-oblivion-acknowledgment-and-distortion
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