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de Santarém a alunos do CMS
 
Participação do CMS na Feira de Outono da
Santa Casa Miseriodia de Santarém
 
Venha conhecer o Acordeão
 
Direção do Conservatório convidada para o
Espectáculo  de Ballet e Ópera no Palácio dos
Congressos do Estoril.  
 
Conheça a nova professora de Violoncelo do
CMS
 

O Outono chegou e as aulas já estão "a todo o vapor" .  Os pr imeiros eventos apresentados ao

grande públ ico -  O Espetáculo de Abertura do Ano Let ivo das Classes de Dança e o Concerto

de Comemoração do Dia Mundial  da Música,   demostram a cont inuidade da vontade do nosso

Conservatór io em oferecer o que de melhor sabemos fazer:  a Arte da Música,  a Arte da

Dança,  a Arte dos Afetos. . .

Foi com estes eventos maravilhosos, realizados, como sempre, com muito empenho, trabalho e alegria, que

conseguimos transformar momentos, que  poderiam  passar despercebidos, noutros inesquecíveis,

numa  comunicação ímpar com todos os que connosco estiveram, numa liderança humilde de boa música, boa

dança e muito afeto, repleto de sabores, saberes e quereres. 

E, aproveitamos o Dia Mundial da Música, para referir, uma vez mais, que todo o trabalho partilhado com

Professores, Alunos e Funcionários Administrativos é sempre preenchido com os ingredientes com os quais sabemos

comunicar: Música e Dança numa transmutação constante em relações de afeto que desejamos.

Que um grande Viva à Arte preencha o nosso Conservatório, faça calar a estridência de um mundo em turbilhão,

ofereça sorrisos doces e ofuscantes de felicidade e que, a todos e a cada um,  traga um mês de outubro cheio de

Música e Dança nos nossos corações.  

 

 

 

 

 

Sabe tocar um instrumento?

orquestra 
SEXTAS FE IRAS DAS 19 :00  ÀS 20:30

Inscreva-se na nossa



ESPETÁCULO DE ABERTURA DE ANO LETIVO: BALLET
E DANÇA CONTEMPORÂNEA
No dia 22 de setembro, pelas 17h, as alunas das Classes de

Dança do CMS apresentaram, no Convento de São

Francisco, um magnífico espectáculo de Ballet e Dança

Contemporânea.

O público assistiu a um excerto do eclético trabalho

realizado pelas alunas que se deslocaram a Nova Iorque,

durante o  AAB Summer School 2019 e que passou por 

 diferentes estilos: Ballet Clássico, Teatro Musical, Spanish

Dance, e Contemporânea, para além da apresentação de

Dança Contemporânea do Professor Juan Maria Seller,

acompanhado pelo bailarino Roberto Seller. Atuaram

igualmente as turmas de Ballet (ano letivo 2018/2019) do

Colégio  "Os Lusitanos" e 

 do Conservatório de Música, com a participação conjunta

do Ensemble de Flautas Transversais, dirigido pela

Professora Joana Fernandes.

O Conservatório de Musica de Santarém irá estar presente com um

apontamento musical levado a cabo pela professora de Piano Lioudmila

Litvínova e o professor de violino, André Serra nas comemorações do Dia

Mundial dos Cuidados Paliativos no Hospital Distrital de Santarém,  no

próximo dia 15 de outubro, pelas 10 horas. 

CMS presente nas comemorações do Dia
Mundial dos Cuidados Paliativos



ALGUMAS DAS ATUAÇÕES...

No dia 22 de setmbro, pelas

17h, as alunas das Classes de

Dança do CMS apresentaram,

no Convento de São

Francisco, um magnífico

espectáculo de Ballet e

Dança Contemporânea.

O público assistiu a um excerto

do eclético trabalho realizado

pelas alunas que se deslocaram

a Nova Iorque, durante o  AAB

Summer School 2019 e que

passou por  diferentes estilos:

Ballet Clássico, Teatro Musical,

Spanish Dance, e

Contemporânea, para além da

apresentação de Dança

Contemporânea do Professor

Juan Maria Seller, acompanhado

pelo bailarino Roberto Seller.

Atuaram igualmente as turmas

de Ballet (ano letivo 2018/2019)

do Colégio  "Os Lusitanos" e 

 do Conservatório de Música,

com a participação conjunta do

Ensemble de Flautas

Transversais, dirigido pela

Professora Joana Fernandes.

No dia 26 de setembro, decorreu no
Núcleo de Santarém da Liga dos
Combatentes, uma Palestra proferida
pelo ilustre Orador, Major Piloto da
Força Aérea Portuguesa, António
Francisco Baptista Valente com a
temática:  "A formação dos Pilotos da
Força Aérea Portuguesa e sua projeção
para as ex-Províncias Ultramarina (1961
- 1974)". 
A Convite do Ex.mo Senhor Presidente
do Núcleo de Santarém da Liga dos
Combatentes, Carlos José Rodrigues
Sá Pombo, Sargento-Chefe de
Cavalaria, esteve presente o
Professor de Guitarra Portuguesa,
Ricardo Gama, o qual interpretou
algumas obras de sua autoria, bem
como a peça Verdes Anos de carlos
Paredes. 
Foi um momento de sintonia e
sinergia entre duas instituições que
cultivam o espírito de entreajuda e o
gosto pela Música.

Professor Ricardo Gama
atua em evento do
Núcleo de Santarém da
Liga de Combatentes

Professora Lioudmila Litvínova

e André Serra atuam em evento

do CDSSS                                                    

No âmbito do 1º Encontro "Para uma
perspetiva mais Social" organizado pelo
Núcleo Local de Inserção de Santarém,  o
Centro Distrital de Segurança Social de
Santarém, convidou a Professora de piano,
Liuodmila Litvínova e o Professor de violino,
André Serra, a estarem presentes no evento. 



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

ALUNAS DA CLASSE DE BALLET PARTICIPANTES
NO AAB SUMMER SCHOOL 2019 DANÇAM EM
DIRETO NA RTP 1
No passado dia 25 de setembro, comemorou-se o Dia Mundial do Sonho. Foi este o mote que esteve na base do

convite que a RTP1 lançou às alunas da Classe de Ballet que participaram no AAB Summer School 2019, em Nova

Iorque. Pelas 15.00 horas, estas alunas tiveram a alegria de entrar em palco, abrindo o programa "A Nossa Tarde" e

mostrar, com toda a mestria, um medley do que aprenderam com vários professores de outras nacionalidades, durante

a escola de verão que frequentaram.

As alunas, acompanhadas pela

professora Sílvia Oliveira, foram

entrevistadas pela apresentadora do

programa, Tânia Ribas de Oliveira,

onde falaram do sonho concretizado

de irem aprofundar os seus

conhecimentos de dança num

contexto que, até há bem pouco

tempo, parecia inacessível.

Mais uma prova de que o

Conservatório de Música de

Santarém consegue ajudar na

concretização dos sonhos dos seus

alunos, tornando-os em realidade.

Para a concretização deste sonho,

contribuíram ainda a Fundação

Luso-Americana e a Câmara

Municipal de Santarém. Passo a

passo, todos juntos, no trilho da

competência, da arte e dos afectos,

de braço dado com a humildade

que é companheira de quem é

grande. Parabéns a todas!



No dia 29 de setembro, pelas 16:30 horas, na Igreja de Santa Clara, o

Conservatório de Música de Santarém, uma vez mais, promoveu o

Concerto de Comemoração do Dia Mundial da Música. A magnífica

Igreja, gentilmente cedida pela Diocese de Santarém, encheu-se para

comemorar este dia que se celebra anualmente a 1 de outubro.

 

DANÇA CONTEMPORÂNEA
CONCERTO COMEMORATIVO 
DO DIA MUNDIAL DA MÚSICA

O evento abriu com a intervenção da Presidente da Direção, Drª Maria

Beatriz Martinho, a qual agradeceu publicamente, a título póstumo, ao

Sr. João Moreira, pela oferta do seu espólio de instrumentos antigos ao

Conservatório. Foi ainda agradecida a oferta de um piano de 1/4 de

cauda pelas filhas do ilustre oftalmologista scalabitano, Dr. Ruy Puga,

as Drªs Clotilde e Clara Puga.

Os momentos musicais iniciaram com a atuação do Professor de

Acordeão,  Flávio Bolieiro (ex-aluno do Conservatório de Música de

Santarém) que interpretou a Dança Hungara nº 5 de Brahms bem como

um medley de musica tradicional e clássica.

O evento culminou com a atuação do Coro do Circulo

Cultural Scalabitano dirigido pelo Maestro António Matias

e do Coro do Conservatório de Música de Santarém,

dirigido pelo Maestro Dominique Ventura. Um inédito

encontro de vozes, que em conjunto, interpretaram cinco 

 temas bem conhecidos do público: Traz outro amigo

também (José Afonso), Balada de Outono (José Afonso),

Roseira Brava (António Ferreira Guedes/José Niza), Vira

dos Malmequeres (Tradicional Portuguesa) e Acordai

(Fernando Lopes Graça). O acompanhamento instrumental

foi realizado por professores e alunos do Conservatório de

Música de Santarém.

 

 

Um dos momentos altos do evento foi, ainda, a atribuição da Bolsa de Estudo por

Mérito Professora "Leonor Leitão-Cadete", bolsa criada e financiada pelo CMS, à

Aluna Vitória Gorjão, pelas mãos da própria Professora que lhe dá nome e que nos

deu a honra da sua presença, brindando o público com momentos inesquecíveis de

improviso ao piano.

 



CMS: Há quantos anos frequentas o CMS?

VG.: Sendo que comecei este ano o 6º grau, já há cinco anos que frequento o

Conservatório.

CMS: És aluna de dois instrumentos diferentes: piano e viola. Para qual balança

mais o teu coração? E a composição, onde fica?

VG: Ah, essa pergunta é frequente e eu respondo sempre o mesmo: gosto igualmente

de ambos. Apesar de ter começado o Ensino Articulado com a guitarra e só um ano

depois iniciar o piano, muito depressa se igualaram e é-me impossível escolher um que

me faça mais feliz. É a verdade. A composição tem uma história engraçada, não é um

sonho antigo ou assim. Aliás, há uns três, quatro anos atrás eu nem fazia realmente

ideia do que era a composição. Depois com a influência de professores e colegas

começou a despertar-me interesse, comecei a experimentar umas coisas e hoje aqui

estou.

CMS: Porque achas que o CMS te atribuiu esta bolsa?

VG: Para além de preencher os requisitos do regulamento para a sua candidatura,

penso que acharam que seria bem entregue, isto é, que iria aproveitar a oportunidade.

E vou. O ano mal começou e já estou a trabalhar intensamente para atingir os meus

objetivos. Estamos todos, porque músico não tem férias.

CMS: Qual a diferençar entre tocar sozinho e tocar em grupo? O que preferes?

VG: É diferente, sim. Pessoalmente, nesta etapa da minha aprendizagem, prefiro tocar

em grupo, pois sinto uma enorme responsabilidade ao tocar a solo para um público.

Fico sempre mais nervosa, já que quando vamos interpretar algo a solo estamos a

deixar sair uma parte do nosso íntimo para partilhar com os outros, tentando tocar no

seu interior. Em grupo, a relação que se vai criando em ensaio com os colegas é muito

grande e positiva e eu gosto muito disso.

CMS: Quais os teus principais receios quando entras em palco?

VG: Muito sinceramente, o meu maior receio é não conseguir chegar à sensibilidade de

ninguém, que aquilo que lá for fazer seja indiferente para toda a gente. Por isso tento

sempre ser o mais transparente, o mais eu possível ao interpretar qualquer obra.

CMS: O que sentiste ao ver a Igreja de Santa Clara cheia e teres recebido a

bolsa pelas mãos da Prof. Leonor Leitão-Cadete?

VG: Confesso que estava um pouco nervosa por estar em frente de tanta gente, mas estava

simultaneamente tão contente com o acontecimento. Fiquei muito feliz por poder receber a

bolsa dada diretamente pela Professora Leonor, que estava também visivelmente

emocionada. Foi muito bom. Certamente, irei lembrar-me daquele momento para o resto da

minha vida.

ENTREVISTA A VITÓRIA GORJÃO,
ALUNA BOLSEIRA DO CMS

"Quero expressar a
minha  gratidão à Direção do
Conservatório de Música de
Santarém por se ter lembrado do
meu nome a acompanhar esta
honrosa e justa "Bolsa de
Estudo por Mérito", dando-me a
honra de a poder entregar,
oficialmente, à jovem aluna
premiada, Vitória Gorjão."

 

Leonor Leitão-Cadete

"A música faz ponte e une as

pessoas. É companhia e

apanágio doce que me

conforta e enriquece. É a Arte

Divina que me inspira e

fortalece"

LLC

 

CMS: O que dirias a outros alunos do Conservatório

para os motivares a candidatarem-se à próxima

edição da bolsa?

VG: É uma grande ajuda para que aqueles que têm

menos capacidades financeiras não deixem o curso a

meio por não terem forma de o sustentar. É uma

iniciativa muito boa e não deve ser desperdiçada.

Futuramente, esta bolsa vai, com certeza, dar a

possibilidade a vários alunos de poderem prosseguir os 

CMS: Em termos musicais, qual o teu maior sonho?

VG: Acho que não tenho assim um sonho, que se sobreponha ao resto. Pretendo ser professora, tudo o que

agora estou a aprender quero poder um dia ensinar da melhor maneira possível, não com o objetivo

primordial de formar os melhores músicos de sempre mas sim melhores pessoas. Considero que as artes são

as principais estimuladoras do pensamento crítico e despertam do nosso interior a forma de ser mais límpida

e genuína de cada um.

 

 seus estudos na música.



No passado dia 24 de setembro, no Auditório da Escola

Superior de Saúde do IPS, os alunos do Conservatório de

Música de Santarém, Mariana Pereira, aluna de Flauta

Transversal e Rodrigo Cardoso Gonçalves, aluno de

Oboé, foram distinguidos pelo Rotary Club de Santarém

na cerimónia de Entrega de Prémios de Mérito Escolar.

Parabéns aos dois e que continuem na senda da

excelência ao longo da sua aprendizagem.

   

 
ENTREGA DE PRÉMIOS
ESCOLARES  ROTARY CLUBE
DE SANTARÉM A ALUNOS DO
CMS

A convite do Produtor Executivo, Luis Henrique Cavaco, da Produtora

Portugal Ópera, a Direção do CMS esteve presente no passado dia 13

de setembro, no Centro de Congressos do Estoril, para a apresentação

pública do espetáculo Mitos e Amores Reais de Portugal e do
Mundo.

Tendo por base o bailado de Fernando Duarte "Murmúrios de Pedro e

Inês" partiu-se para uma primeira parte em que a dança se impõe como

linguagem de expressão de umas mais trágicas histórias de amor da

História de Portugal. Igualmente, propõem-se o conhecimento de outros

pares amorosos, ficcionados, do universo operático, que passam por

Margarida e Armando, Violetta e Alfredo, Nemorino e Adina. O

programa termina com a premiadíssima versão de Romeu e Julieta do

séc. XX, criada por Bernstein e Sondheim, o popular West Side Story. 

 

 

DIREÇÃO DO CMS PRESENTE NO
EVENTO MITOS E AMORES REAIS DE
PORTUGAL E DO MUNDO

Conheça
melhor o 
Acordeão

Na família multissecular  dos instrumentos musicais, o
acordeão é um dos mais jovens. Trata-se de um instrumento
musical composto por um fole, palhetas livres e duas caixas
harmónicas de madeira.
O acordeão possui palhetas, fixadas em pequenos suportes
de madeira chamados de castelos. O som do acordeão é
criado quando o ar que está no fole passa por pequenos
tubos nos castelos que o direcionam até as palhetas, com a
pressão do ar as palhetas vibram gerando o som. Quanto
maior o tamanho da palheta, mais grave o som produzido.
Quanto mais forte o ar é forçado para as palhetas, mais
intenso é o som. O movimento do fole é controlado com o
braço esquerdo. A maioria dos acordeões tem quatro vozes,
que são diferentes oitavas para uma mesma tecla ou botão. 
Por volta do ano de 1829, o austríaco Cirilo Damian criou o
primeiro antepassado deste instrumento na sua forma mais
rudimentar, que logo começou a ser aperfeiçoado por
especialistas  italianos e alemães.
Em virtude das suas potencialidades e sons atraentes, o
sucesso deste recente instrumento não tardou. Desde então
a esta parte, pode dizer-se que nenhum outro evoluiu tanto
e teve tão grande aceitação, quer nos meios populares,
quer, sobretudo, na sua vertente concerto. Com pouco mais
de século e meio de verdadeira existência, as técnicas de
execução têm sido aperfeiçoadas e explorado ao máximo as
suas potencialidades, oferecendo aos executantes e
ouvintes grande momentos de beleza  sonora.

Pelo Professor 
Flávio Bolieiro



 

S O F I A  A Z E V E D O  
    

Sofia Azevedo nasceu em Vila Nova de Famalicão. Iniciou os

seus estudos musicais, em 2006, na classe de violoncelo da

Prof. Katerina Mikusova prosseguindo com o Prof. Jaroslav

Mikus, na ARTAVE. Colaborou com Orquestra ARTAVE,

Orquestra APROARTE Juvenil, Orquestra do Festival de Música

de Câmara Stellenbosch, Orquestra Sinfónica da ESML,

Orquestra de Sopros da ESML, Lisbon Film Orchestra, OSP -

Orquestra Sinfónica Portuguesa, Weso Orchestra - West

European Symphonic Orchestra, Camerata do Festival de

Música de Setúbal, Orquestra Filarmonia das Beiras, Orquestra

Clássica do Sul, Orquestra Sinfónica Ibérica, Orquestra do

Norte, Orquestra Promenade, Orquestra do Património onde

teve oportunidade de trabalhar com os

maestros Luis Machado, Cesário Costa, Enerst Schelle, Colin

Metters, Emílio de César, Christophe Millet, Vasco Pearce de

Azevedo, Alberto Roque, Henrique Piloto, Diogo Costa, Joana

Carneiro, Osvaldo Ferreira, Carlos Mena, Pedro Neves,

Domenico Longo, Miguel Ortega, Pedro Carneiro, Jean-Marc

Burfin, Rory Macdonald, Jaime Martín, João Paulo Santos, Jan

Wierzba, Johannes Stert, Johannes Moser, Nuno Coelho da Silva,

Emil Tabakov, Martin André, Rui Pinheiro, José Ferreira Lobo,

John Avery, Guissepe Lanzetta, Joshua dos Santos, Sara Hicks,

Jose Maria Moreno, Matthias Manasi, Leo Hussain, Artur Pinho

Maria, Timothy Henty e José Eduardo Gomes.

 Foi laureada com o 2º prémio no “Concurso de Instrumentos de

Cordas do Alto Minho”, em 2008.

A  n o v a  P r o f e s s o r a  d e
V i o l o n c e l o

Frequentou masterclasses orientados por Márcio Carneiro, Anatoli Krastev,

Paulo Gaio Lima, Romain Garioud, Jed Barahal, Stefan Popov, Peters Martens,

Claudio Bohorquez, Eugene Osadchy, Catherine Strynckx, Pietro Serafin,

Filipe Quaresma, Pietro Serafin, Olga Pratz, Artur Pizarro, Eurico Carrapatoso,

Johannes Moser, Xavier Gagnepain e Mats Lindstrom. Em 2015, terminou a

licenciatura em violoncelo na Escola Superior de Música de Lisboa. Entre

2015-2018 leccionou no Colégio São Tomás, na Academia de Música de São

Brás, no Conservatório de Loures e no Conservatório de Portalegre. Em abril

do mesmo ano, colaborou como professora de violoncelo na “Child´s Play

India Foundation”, em Goa. Actualmente colabora com a Inestética

Companhia Teatral, no Laboratório de criação de Ópera Contemporânea e

na Ópera de Câmara “Tabacaria” e “Flores do Mal” e com a banda de covers

pop/rock - ArtCase, como docente lecciona na escola Musicentro –

Salesianos Lisboa e no Conservatório Música de Santarém.

CMS irá participar na Feira de
Outono da Santa Casa de
Misericórdia de Santarém
 

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém leva a

efeito a sua habitual Feira de Outono no próximo dia

25 de Outubro, sexta-feira. O evento decorre nos

claustros do antigo hospital e os visitantes podem

conviver e provar petiscos e iguarias de Outono ao

som de música. A  Feira  do  Outono  conta com

diferentes ofertas, desde a venda de artigos

produzidos pelos Clientes/Utentes das diferentes

Respostas Sociais/Serviços, bar, quermesse e outras

surpresas. 

A convite do Senhor Provedor da SCMS, Dr. Mário

Rebelo, o CMS irá estar presente com um momento

musical-

No dia 25, venha, traga a família e os amigos  e

ajude esta causa social.

 

ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES

Coro do Conservatório

Coro de Câmara 

Orquestra de Instrumentos Tradicionais

Grupo de Música Contemporânea

Ensemble de Flautas

Conjunto de Saxofones

Conjunto de Violas Conjunto de Guitarras


