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Mais um ano que f indou,  fei to da valoração crescente do Saber e Arte dos

nossos alunos.

Mais  um ano de luta pela melhor ia da sua qual idade,  de forma ambiciosa,  mas

legít ima,  tendo como companheiros de excelência os professores,  pr incipais

geradores das suas potencial idades.

Também a Direção esteve sempre presente,  oferecendo-lhes um ambiente de

afet iv idade,  num espaço digno e de di rei to:  um

Conservatór io  constantemente  renovado numa real  conjugação de esforços em

sintonia perfeita com os Professores,  Alunos e Funcionár ios Administ rat ivos.

Muitos Concertos ,  muitas Audições,  Estágios ,  Masterclasses aconteceram,

numa incansável  harmonia de vontades para que a melhor ia seja imparável .

Acreditamos v ivamente  que este percurso maravi lhoso de Acreditar  e

Conseguir  cont inuará a ser  uma das nossas pr ior idades,  tal  como é disso

exemplo a cr iação de uma Bolsa de Estudo para o próximo ano let ivo.

Ass im conseguimos v iver  uma v ida com a postura de uma estação de

fel ic idade,  r isos e arte,  seguida sempre de nova recapitu lação.

Boas Fér ias!  

BOLSA DE

ESTUDO POR

MÉRITO

"PROFESSORA 

LEONOR LEITÃO-CADETE"

O CMS irá atribuir no

próximo ano letivo de 2019-

2020, uma bolsa de estudo

a um dos seus alunos do

Regime Supletivo de Música

(Básico ou Secundário).

 

As candidaturas poderão

ser feitas até 17/07/2019

às 17h:30m
Regulamento disponível para consulta na secretariado CMS



O II Estágio de Orquestra de

Sopros, Percussão e Coro é

resultado de um conjunto de

vontades no domínio da formação

pessoal e académica dos alunos do

Conservatório de Música de

Santarém e dos alunos externos

que nos visitam por esta ocasião

oriundos de outras escolas e

bandas filarmónicas. 

A importância destes momentos

formativos reflecte-se na vida

pessoal dos jovens músicos, os

quais, no decorrer de uma semana

de trabalho tomaram contacto com

ensaios de naipe e tutti de

orquestra.

O II ESTÁGIO DE
ORQUESTRA DE SOPROS,
PERCUSSÃO E CORO 

Pelo Professor José Rodrigues

Acerca do nosso convidado para

este estágio, Darrell Brown, trata-se

de um profissional com vasta

experiência musical internacional e

pedagógica que potencializa

fortemente a energia positiva

associada à pratica musica de

conjunto, tão importante no plano

formativo de todos os alunos e

alunas envolvidas no domínio da

pratica coral e orquestral. 

Este ano letivo
em números:
- n concertos
- n audições
- n 

NO PASSADO DIA 23 DE JUNHO, NO CENTRO CULTURAL DO

CARTAXO, ESTIVEMOS MAIS UMA VEZ, JUNTOS COM A

ASSOCIAÇÃO SALVADOR NUMA CAUSA SOLIDÁRIA: DESTA

VEZ COM A NOSSA CLASSE DE DANÇA CONTEMPORÂNEA.

UM TRABALHO BRILHANTE DOS NOSSOS BAILARINOS E SEU

PROFESSOR, NUNO LABAU. 

ESTÃO TODOS  DE  PARABÉNS!

Fomos
dançar
e muito!

"A minha experiência no 2º estágio de Orquestra de

Sopros, Percussão e Coro foi excelente. Os alunos

responderam sempre a tudo o que lhes fui pedindo e

cresceram muito.

Fiquei muito feliz com a capacidade dos alunos de

tentarem coisas novas. 

Agradeço aos alunos e à Direção do Conservatório pela

oportunidade"

Darrell Brown

DANÇA CONTEMPORÂNEA



Já estão a decorrer os habituais Atelier´s de Verão, onde os mais

pequenos poderão descobrir o fantástico mundo da música e

desfrutar de atividades de grande dinâmica, amizade e

aprendizagem! 

Poderá ser o início de uma grande viagem musical, por isso não perca

esta oportunidade!

De 08 a 12 de julho/15 a 19 de julho das 10:00 às 13:00 - para alunos

do pré-escolar;

De 08 a 12 de julho/15 a 19 de julho das 14:30 às 17:30 - para alunos

que frequentaram o 1º ciclo em 2018/2019.

 

Inscreva já o seu educando através do email:

conservatoriosantarem@gmail.com

ATELIER'S DE VERÃO 2019

Decorreu no passado dia 05 e 07 de junho, na Casa do Dr. Pedro

Canavarro, o Recital dos alunos finalistas do Curso Complementar do

Conservatório de Música (ano letivo 2018/2019): Filipa Correia Inês e

Correia Vaz,  João Manuel Gaspar Carreira, Maria Rita Santa Clara

Meireles, Miguel Tomé Silva e Rodrigo Calais Freire de Jesus

Francisco.

A Direção e os Professores estão muito orgulhosos de os ter ajudado a

voar cada vez mais alto. É mais uma etapa importante das suas vidas,

conquistada pelo seu saber e querer fazer Arte, bem supremo de que

não devemos abdicar.

Foi um percurso maravilhoso de acreditar e conseguir, que

acreditamos,  irão prosseguir pela vida fora.

Muitos parabéns embrulhados nos afetos de sempre a todos estes

nossos queridos alunos, de quem vamos ter muitas saudades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS MINISTRADOS NO CMS:

 

INGRESSO NO 
ENSINO ARTICULADO
 

(PARA ALUNOS QUE IRÃO FREQUENTAR O  5ºANO E QUE
PRESTARAM PROVAS DE APTIDÃO)
 

 

INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DO CMS A PARTIR DO DIA
19/07/2019

Piano, Órgão (de tubos), Viola Dedilhada, Guitarra

Portuguesa, Violino, Viola d’Arco, Violoncelo,

Contrabaixo, Harpa, Bateria, Percussão, Canto,

Flauta Transversal, Oboé, Clarinete, Saxofone,

Fagote, Trompete, Trombone, Trompa, Tuba,

Acordeão, Baixo/Guitarra Elétrica (Curso Livre);

Dança Contemporânea

 Ballet

Workshops de Ballet

Música para Bebés

Coro Infantil

Coro de Jovens

Coro do Conservatório

Coro de Câmara

Ensemble de Flautas Transversais

Grupo de Música Contemporânea

Oficina da Composição

Orquestra

Orquestra de Saxofones

Orquestra de Instrumentos Tradicionais

Bandas de Rock

Ensemble de Guitarras
 

Para Mais informações:

Telefone/Fax 243 327 070 – 91 533 54 78

E-mail: conservatoriosantarem@gmail.com

www.conservatoriodesantarem.pt

RECITAL DE
FINALISTAS 2018/2019
8º GRAU



 

Arranca esta segunda feira, dia 15 de Julho, em duas fases, uma
aventura incrível para um grupo de alunas das classes de Ballet do nosso
Conservatório, no AAB Summer School of Excellence em Nova Iorque.
Uma das alunas fará uma semana intensiva de dança clássica entre os
dias 15 de 20 de Julho, terminando com uma apresentação pública do
trabalho realizado. Na segunda fase, que vai iniciar a 29 de Julho, irá
uma comitiva composta por 9 alunas, a professora Sílvia Oliveira e
alguns pais, para duas semanas intensivas de dança: clássico e neo-
clássico, dança moderna, teatro musical, dança folk e repertório e que
terminará com uma gala final.
O AAB Summer School é um espaço de aprendizagens sem
comparação, permitindo aos alunos fomentar o seu crescimento
enquanto estudantes de dança. Ao mesmo tempo, partilham-se
convivências com estudantes de várias partes do mundo, trabalha-se
com professores reconhecidos a nível mundial, assiste-se à performance
de bailarinos das grandes companhias de bailado norte-americanas e
dança-se no palco em produções profissionais de carácter
extraordinário.
Estas alunas ganharam o seu lugar neste Curso de Verão de grande
prestigio através da participação nos AAB Performance Awards, que
decorreram em Janeiro no Teatro Sá da Bandeira, ao serem premiadas
com Ouro pelas suas prestações, avaliadas por um Júri americano que,
anualmente, se desloca a Santarém, para o efeito.
Para ajudar a suportar os custos da participação no Summer School, o
Conservatório de Música de Santarém obteve apoio financeiro da
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e da Câmara
Municipal de Santarém. Também os pais o obtiveram junto de várias
empresas e particulares.
Em Setembro será realizado um espectáculo de dança em Santarém,
aberto ao público, para mostrar o trabalho realizado em Nova Iorque.

A CLASSE DE DANÇA DO
CONSERVATÓRIO VAI AOS EUA
Pela Professora Sílvia Oliveira

 

DANÇA

CONTEMPORÂNEA

&

BALLET
 
 

 

 

R E C I T A L  D E
F I N A L I S T A S
2 0 1 8 / 2 0 1 9
5 º  G R A U

No passado dia 18 de junho de 2019,
tivémos mais um inesquecível Recital de
Alunos Finalistas do 5º Grau do Curso
Básico de Música, que decorreu bem
pertinho, no Teatro Sá da Bandeira!
Foram momentos que certamente ficarão
na memória de todos os jovens músicos

INSCRIÇÕES ABERTAS

que nele participaram e partilharam ao longo de muitos anos de aprendizagem, todas as alegrias, desafios e conquistas
que foram marcando cada etapa dos seus percursos musicais!  Para todos eles uma grande salva de palmas que
embrulham com muito carinho votos de uma vida onde possam voar cada vez mais alto, sempre com a preocupação
máxima de serem verdadeiros cidadãos. A todos, com o coração feito daquela amizade cimentada ao longo da sua
escolaridade no Conservatório (alguns já cá vivem desde os cinco anos), desejamos que sigam em frente, mostrando
essencialmente as suas potencialidades a nível de sensibilidade e determinação no alcançar dos seus objetivos.
Parabéns a todos!


