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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

“DESAFIO”, DE PAULO BASTOS – O PORTUGUÊS COM MUNDO NA VOZ
Paulo Bastos é o verdadeiro “homem do mundo”. Embora tenha uma ligação inquebrável à
nossa língua, hábitos e costumes é perceptível que tem mundo na ponta dos dedos e na voz,
tamanhas são as influências musicais, e sonoridades, que encontramos na sua música.

É neste caldeirão onde o passado e o presente criam uma inesperada, e viciante, relação que
surge o tema que dá o título ao seu álbum de estreia. Naquele que é o seu primeiro
lançamento sob o selo da Music For All Paulo Bastos edita “Desafio” – tema cujo ritmo nos
transporta para os trópicos mas onde a letra insiste em colocar-nos os pés, bem assentes,
neste país a que chamamos de Portugal.

Paulo Bastos faz jus ao ditado popular “De pequenino é que se torce o pepino”. É que se os
seus dotes na cozinha são um mistério, já o seu talento para a música é sobejamente
conhecido desde tenra idade. Contava apenas com nove anos de vida quando iniciou a sua
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actividade musical e um ano depois já se tinha iniciado no estudo da guitarra, começando aí a
trilhar um percurso que se adivinhada pródigo em sucessos e conquistas.

A sua estreia como solista de orquestra aconteceu tinha Paulo apenas vinte anos. O concerto
para guitarra clássica e orquestra de Vivaldi em Ré M, com a Filarmónica das Beiras, no Teatro
Aveirense, tornar-se-ia na primeira de muitas vezes em que dominaria por completo o palco e
arrebataria o coração, e o espírito, do público presente!

Do seu extenso e completo percurso fazem parte o curso de guitarra clássica do Conservatório
de Música de Coimbra e, posteriormente, o complemento no Conversatório de Música de
Aveiro Calouste Gulbenkian, onde terminou o 8º Grau/Ano; a Licenciatura em Engenharia
Electrónica e Telecomunicações, na Universidade de Aveiro; a Licenciatura em Ensino de
Música na vertente de Guitarra Clássica, também em Aveiro; mais de uma dezena de cursos
de aperfeiçoamento de Guitarra Clássica, muitos deles orientados por professores de renome
internacional; diversos workshops de Jazz com profissionais, de reconhecido talento, das mais
variadas nacionalidades.

Paralelamente dedicou-se, ainda que de forma autodidata, ao estudo de instrumentos
tradicionais portugueses, como o Cavaquinho, a Gaita-de-Foles e a Guitarra Portuguesa, por
exemplo, enriquecendo ainda mais o seu já de si extenso léxico de sonoridades.

Entre as diversas vezes que subiu a palco destaca a partilha de momentos únicos com nomes
da música internacional como Siri Svegler, Stee Downes ou Hubert Tubbs.

Os seus espectáculos a solo incluem uma vertente tradicional, nas influências, sonoridades e
instrumentos que o acompanham, e outra mais contemporânea e que se liga de forma directa à
world music e às danças do mundo. É por entre temas originais, e alguns da música tradicional
portuguesa, que Paulo Bastos percorre Portugal de lés-a-lés.
Em 2015 Paulo Bastos dá um passo crucial na sua carreira – avança para a composição, e
gravação, do seu primeiro álbum a solo. “Desafio” é uma junção perfeita do cancioneiro popular
com músicas originais, sendo ainda possível encontrar sonoridades pop/rock facilmente
reconhecíveis, mas com uma roupagem completamente inesperada. Aqui o tom é meio de
convite, meio de provocação, num misto de emoções e sentimentos que arrebatam todos os
que partilham o gosto por esta arte a que chamamos de música.
Actualmente Paulo Bastos frequenta o Mestrado em Cavaquinho Português na vertente de
Performance, na Universidade de Aveiro. De notar que este Mestrado é o primeiro, e único, a
nível nacional, dedicado apenas e só a este instrumento, sendo completamente inovador por
permitir desbravar caminho na vertente da investigação académica.
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Este é um passo importante que vai permitir ao instrumento evoluir bastante e que valoriza de
forma incontornável a cultura e tradição portuguesa.
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