
José Luís Fangueiro Postiga 

 

Dados Biográficos 

 

 

Iniciou os seus estudos musicais aos 4 anos, tendo integrado o curso básico de 

Música, sendo o piano o seu instrumento base. Licenciado e profissionalizado 

em Música, na área específica de composição, pela Universidade de Aveiro, 

iniciou a sua carreira docente em 1995, no ensino pré-escolar, 1º e 2º ciclo do 

Ensino Básico. Em 1998 integrou o corpo docente da Escola profissional de Artes 

de Mirandela, ganhando uma vasta experiência da lecionação de todas as 

disciplinas das ciências musicais, no 3º ciclo e nível secundário: Formação 

Musical, Análise e Técnicas de Composição, Acústica e Organologia e História da 

Música, e com a reformulação dos currículos profissionais de música, Teoria e 

Análise Musical, Projetos Coletivos e Improvisação e Física do Som. Em 2004 foi 

convidado para ser docente do Curso Universitário de Música do Instituto Piaget 

– campus de Mirandela, tornando-se coordenador executivo do curso entre 2005 

e 2008. Em 2010 tornou-se docente de Formação Musical na Academia de 

Música de S. Pio X, atualmente Conservatório de Música de Vila do Conde, 

Análise Musical e Orquestração na Licenciatura em Música da Universidade de 

Aveiro, onde se mantém, tendo ainda sido docente no curso de música da Escola 

Superior de Educação de Bragança, das unidades curriculares de Acústica e 

Organologia, Análise e Técnicas de Composição e Composição Musical, em 

2013/2014. 



Enquanto compositor, tem primado pela criação com princípio pedagógico, 

refletindo um grande ecletismo estilístico. São disso exemplo as peças para coro 

e orquestra sinfónica escritas enquanto docente da Esproarte, como Christmas 

Rapsody , Heroes, originais, ou as orquestrações de Pedra Filosofal, Another 

Brick in the Wall (para quarteto de cordas e banda rock), como o são as 

encomendas do Concurso “Marília Rocha” - edições 2011, 2012 e 2013, 

específicas para o desenvolvimento técnico de instrumentos como o violino, 

Moto Perpétuo (2011) e Tranglomanglo (2012), e o piano, The escaped one 

(2012), Canção de Embalar (2013), tal como as encomendas para a Universidade 

de Aveiro, Pessoa ao vento (2012) para o fim de estudos de Trombone, Training 

de good blue man (2013) para o nível de primeiro ano de ensino superior de 

Clarinete (encomenda para a 1ª edição do concurso Freitas Branco, da 

Universidade de Aveiro. O mesmo princípio pedagógico está inerente em obras 

como Suite para um Bichinho da Música (2012), para orquestra de cordas, 

flautas, piano e orquestra orff, composta da uma das edições do Bichinho da 

Música com o propósito de sensibilizar os mais novos para a aprendizagem e 

conhecimento da música erudita, Atrás dos tempos vêm tempos e  Roupa Velha 

(orquestrações dos temas com o mesmo nome de Fausto Bordalo Dias, 2013), 

para orquestra de sopros e coro, com o intuito de realçar o património da 

música popular portuguesa, ou mais recentemente 04|40 – para os 40 anos do 

25 de Abril (2014), para orquestra Sinfónica. 

É doutorando da Universidade de Aveiro, estando a desenvolver tese em 

composição, sobre a temática A musicalidade da língua portuguesa – 

representação em obras não verbalizadas. 

 

 



	  


