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Regressados de fér ias ,  professores,  funcionár ios e di r igentes,  e is  que nos encontramos de

corpo e alma renovados,  repletos de energia posit iva e força anímica para proporcionar aos

nossos alunos uma formação de alto n ível .  

À semelhança do ano let ivo f indo,  neste novo ano que agora se in ic ia,  temos uma agenda

bastante ambiciosa,  muito preenchida de eventos de música e dança como se evidencia no

presente bolet im.

Congregando energias de todos os atores,  inclu indo os alunos para além dos colaboradores

do Conservatór io ,  o ano let ivo de 2019-2020 pautar-se-á pela consol idação da estratégia

de inovação e sustentabi l idade desta inst i tu ição que tanto prezamos.  É a busca da

excelência,

al icerçada na arte e na elevadíss ima qual idade pedagógica dos nossos professores e

magníf ica capacidade de resposta dos nossos alunos que nos move diar iamente.

Preparemo-nos,  pois ,  para um ano repleto de concertos ,  audições,  demonstrações,

masterclasses de música e dança e part ic ipação em ações de sol idar iedade e benef icência

dando expressão real  e efet iva à responsabi l idade social  do nosso Conservatór io.  

A ambição é enorme, exigindo que se deem passos de forma segura e sól ida,  pelo que será

fundamental  o compromisso e empenho de todos nós,  inclu indo também os Pais  e Alunos

para quem dir ig imos sempre um car inho muito especial .

Desejamos,  pois ,  a todos vós um excelente ano novo com muitas real izações e aprendizagens

valorosas,  nunca esquecendo que:  “O sonho comanda a v ida!” .
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Partiram no passado sábado, 27 de Julho,

as nove alunas do Conservatório de

Santarém escolhidas por um júri

Americano para frequentar um curso

intensivo de dança em Nova Iorque.

A viagem é o resultado de um protocolo

entre o Conservatório de Música de

Santarém e a American Academy of Ballet

(AAB) que, após a qualificação anual dos

alunos, feita por um júri americano, atribui

aos melhores bolsas de  estudo que lhes

permitem 15 dias de formação nos Estados

Unidos da América.

A ABB é uma prestigiada academia a nível

internacional e nesta viagem participaram

alunos de vários países como Israel, Japão,

África do Sul, Argentina, México, Brasil,

Canadá, França ou Portugal.

A bolsa conferida pela AAB é de 20% do

valor do curso, que ainda assim custou aos

pais cerca de 2.300 euros, sem incluir a

viagem.

Para compensar este dispêndio, tanto o

Conservatório como os pais das alunas

envidaram esforços para obter patrocínios. 

ALUNAS DE BALLET DO
CONSERVATÓRIO BRILHAM
NOS EUA O nosso Conservatório conseguiu apoios de

peso, como o da Câmara Municipal de

Santarém e da Fundação Luso-Americana para

o Desenvolvimento. Os pais mobilizaram

vontades promovendo actividades como a

venda de bolos nas Festas de São José, rifas e

procura de patrocínios, o que lhes garantiu

assegurar o pagamento integral das viagens.

 

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

A PROFESSORA DA CLASSE DE BALLET, SÍLVIA OLIVEIRA

Pela Professora Sílvia Oliveira

Depois do regresso de Nova Iorque e das

férias, vamos dar, esta semana, início às

actividades das turmas de ballet. Para além

da preparação física, o nosso recomeço este

ano conta também com a preparação de um

espectáculo muito especial. No dia 22 de

setembro, pelas 17h, no Convento de São

Francisco, as alunas participantes no AAB

Summer School 2019 vão apresentar uma

parte do trabalho desenvolvido naquela

escola de Verão. Para as alunas que

participaram comigo e falando também pela

participação da Maria Helena que frequentou

curso noutra data, foi uma experiência rica,

única, preenchida, cansativa, contagiante,

com algum stress, mas muito feliz. A

participação do grupo de Portugal teve um

grande impacto entre os grupos oriundos dos

outros países, como sendo um grupo muito

bem-disposto, dedicado, talentoso e que

cantava alegremente no refeitório, no

dormitório e nos caminhos que ligavam os

edifícios dentro do Campus Universitário.

Prova disso foi uma participação muito

expressiva numa das noites de Talent Show,

em que as nossas alunas cantaram, dançaram

e até presentearam o público com o nosso

fado. Sendo nós um povo tão saudosista, não

faltaram as imensas saudades de casa e,

especialmente, da nossa comida.Os dias

eram preenchidos com aulas e aprendizagens,

mas também com muitas conversas e muita

partilha de saberes e gostos com todos

aqueles que ali se juntaram unidos pela

mesma linguagem: a dança. 

A apresentação final foi um momento

memorável para todos os participantes. Num

ritmo frenético, ao género de produções

profissionais, puderam apresentar o trabalho

desenvolvido ao longo das duas semanas,

mostrando as suas capacidades e

potencialidades. No final e após a entrega

dos certificados, houve lugar às lágrimas de

despedida e do sentimento de aventura

concretizada.Sem dúvida que levarão para

sempre esta experiência que as fez crescer

enquanto pessoas e enquanto bailarinas.

AS ALUNAS 
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DANÇA CONTEMPORÂNEA

"Chamo-me Susana Soares, tenho 18 anos e danço desde os
5. Aos 14 anos decidi que a dança tinha que fazer parte da
minha vida de uma forma mais séria e comecei a investir
cada vez mais na minha formação enquanto bailarina. Desde
então, tenho frequentado diversos cursos intensivos e
workshops cá em Portugal, tendo surgido, no ano passado, a
oportunidade de ir a Nova Iorque este verão, ao ganhar uma
bolsa nos Performance Awards da AAB (American Academy
of Ballet).
A minha participação no AAB Summer School foi uma experiência
única e muito positiva, não só para o meu crescimento enquanto
bailarina mas também enquanto pessoa.
Ao nível da formação, foi muito bom poder aprender com
professores de topo a um nível internacional, experienciar
diferentes técnicas e métodos de ensino e experimentar novos
estilos de dança que complementam o perfil de um bailarino.
 

NOVA IORQUE - UMA VIAGEM PARA RECORDAR...
Pela Aluna Susana Soares

A multiplicidade de culturas e línguas foi outro fator extremamente enriquecedor. Estavam presentes
bailarinos de quase todos os continentes, o que proporcionou uma vivência recheada de novos
conhecimentos e diferentes realidades que me fizeram crescer enquanto pessoa.
As duas semanas de curso culminaram numa gala final, em que todas as turmas apresentaram o seu
trabalho ao longo do curso. Foi talvez um dos momentos mais stressantes mas também um dos que me deu
mais prazer.
Por último, não posso deixar de referir a oportunidade que tive de visitar o centro da cidade de Nova Iorque,
como sendo um dos momentos mais marcantes da viagem. É, de facto, uma cidade gigante e fascinante
onde adorava voltar!"

O curso foi ministrado no Campus da Adelphi University, em Nova Iorque e o dia a dia no Campus era muito
intenso, com aulas de manhã e de tarde e com um ritmo esgotante mas ao mesmo tempo muito
compensador e enriquecedor, para quem gosta de dançar. As noites eram bastante divertidas, quando não
havia galas ou competições, tínhamos karaoke que se transformava também em dança.

No próximo dia 29 de Setembro, pelas 16:30 horas, na
Igreja de Santa Clara, o Conservatório realizará um Concerto
de Comemoração do Dia Mundial da Música (01 de outubro),
com a participação do Coro do Circulo Cultural Sclalabitano
dirigido pelo maestro António Matias, do Coro do Instituto
Politécnico de Santarém, dirigido pela maestrina Margarida
Togtema e do Coro do Conservatório de Música de
Santarém, dirigido pelo maestro Nuno Pinheiro. 
Para além da atribuição da Bolsa de Estudo por Mérito, a
Direção do Conservatório, celebrará neste dia especial, a
cedência de um magnifico piano 1/4 de cauda ao
Conservatório de Música de Santarém, através do
agradecimento público à Drª. Clotilde Puga.
Vamos encher a Igreja de Santa Clara como é habitual!
 

CONCERTO DE 
COMEMORAÇÃO

DO 
DIA MUNDIAL DA

MÚSICA 

01 OUTUBRO 
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A participação nos Performance Awards visava uma avaliação independente dos alunos e uma
preparação para no futuro, para que os alunos se sintam mais confortáveis em contacto com os
avaliadores e com o público. Embora os pais tenham um especial carinho para ver o desempenho
dos seus filhos, surpreendentemente houve várias alunas a obterem a classificação máxima
atribuída por um júri da American Academy of Ballet, o que deu origem a um desconto de 20% na
inscrição do curso da Summer Scholl of Ballet desenvolvido pela AAB. A partir desse momento
houve uma montanha-russa de emoções. Se por um lado os pais queriam suportar esta formação
para as meninas, por outro lado rapidamente perceberam que os encargos totais ultrapassariam os
3000 euros. Nesse momento houve vontade de desistir mas ao mesmo tempo, houve quem
começasse a arregaçar as mangas para começar a trabalhar, o que contagiou todos os outros,
gerando-se uma união e motivação para angariar fundos que minimizassem o impacto no
orçamento das famílias das 10 alunas, que mantiveram o interesse em fazer esta formação.Várias
actividades foram desenvolvidas para angariação de fundos, nomeadamente, vendas de bolos e
bebidas nos espectáculos e nas festas de S. José, rifas, pedido de apoios financeiros a várias
entidades a nível nacional e a nível local, salientando-se a Câmara Municipal de Santarém e a
Fundação da Luso-Americana para o Desenvolvimento no qual a Direcção do Conservatório de
Música de Santarém teve um papel fundamental.

DANÇA CONTEMPORÂNEASUMMER SCHOOL OF BALLET - RELATO DE UM PAI
Por Luis Raimundo
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À medida que o tempo ia passando, as alunas iam-se preparando para a exigência da formação,
tendo em conta que iriam ser duas semanas com os dias totalmente preenchidos com aulas,
requerendo uma boa preparação física. As alunas com idades entre os 12 e os 18 anos estavam
preocupadas com a formação mas muito entusiasmadas por irem fazer este curso de verão a Nova
Iorque.
Uma das alunas deslocou-se com os seus pais no início de Julho e as outras 9 alunas deslocaram-se
com a professora e alguns pais no final de Julho. A professora durante o curso desempenhou a
função de house-mother acompanhando as alunas do Conservatório e outras alunas de outros
países.
A viagem foi bastante cansativa, o controlo de entrada nos EUA foi muito demorado e os primeiros
dias foram de adaptação ao espaço da Adelphi University e de contacto com os alunos do outros
países. As aulas começaram com a distribuição das alunos por níveis e com um ritmo intenso.
Desde o início se percebeu que a experiência, o nível de qualidade e de exigência dos professores
era muito alto, fazendo com que todas as bailarinas chegassem ao final do dia muito
cansadas mas também muito satisfeitas com o que tinham aprendido.   Para além das aulas de
ballet, tiveram aulas de pontas, repertório, apresentação, teatro musical, dança espanhola, petit
allegro e piruet. Diariamente foram também ensaiando para o espectáculo final.



No próximo dia 22 de setembro, pelas 17h,

no Convento de São Francisco, as alunas

das Classes de Dança do CMS irão

apresentar um espetáculo que contará com

a participação dos alunos de Ballet e

Dança Contemporânea.

Será também uma oportunidade de

assistirmos ao produto do trabalho

realizado pelas alunas que se deslocaram a

Nova Iorque, durante o  AAB Summer

School 2019. 

O evento contará com o acompanhamento

do Ensemble de Flautas Transversais,

dirigido pela Professora Joana Fernandes.

 

ESPETÁCULO DE
ABERTURA DE ANO
LETIVO DAS CLASSES DE
DANÇA DO CMS

Integrado no Concerto de Comemoração do Dia Mundial da

Música, que decorrerá no próximo dia 29 de setembro, pelas 17

horas, na Igreja de Santa Clara, irá ser entregue a Bolsa de

Estudo por Mérito à aluna Vitória Sofia Rodrigues Gorjão. Para o

efeito, contaremos com a inestimável presença da Professora

Leonor Leitão-Cadete, que para além de proceder à entrega da

Bolsa de Estudo, oferecerá ao público momentos inigualáveis de

improviso ao piano. A não perder!

 
 

 

 

 

 

 

 

I EDIÇÃO DA ENTREGA DE BOLSA DE

ESTUDO POR MÉRITO
"PROFESSORA LEONOR LEITÃO-CADETE"

A ALUNA BOLSEIRA, VITÓRIA GORJÃO PROFESSORA LEONOR LEITÃO-CADETE

Conheça
a Viola 
d´Arco

A Viola d'Arco ou Violeta é um instrumento da
família do violino, cordas friccionadas (Violino,
Viola, Violoncelo e Contrabaixo). A sua forma e a
sua execução técnica é em tudo igual ao violino:
o instrumento é colocado entre o ombro esquerdo
e o queixo sendo o som produzido com a fricção
do arco (feito de madeira e crina de cavalo) nas
cordas, conquanto o seu tamanho seja maior,
possuindo assim um som mais grave. A Viola
d'Arco tem as cordas Lá - Ré - Sol - Dó. Como a
afinação da Viola é um registo mais grave, a
música escrita para este instrumento lê-se na
Clave de Dó (na terceira linha). O seu timbre é
mais suave, aveludado e doce. A Viola d'Arco é
um instrumento Solista, de Orquestra e de Música
de Câmara sendo também tocada no Jazz, Pop,
Rock. 

Pelo Professor André Serra



 

J U A N  M A R I A  S E L L E R  
    

É um coreógrafo, professor e dançarino formado nas

disciplinas de teatro, dança teatro, ballet, dança

moderna e contemporânea.

Seus estudos de teatro e dança começaram no Centro

Dramático do Conselho Provincial de Badajoz e no

Conservatório de Arte Dramática e Dança de Sevilha,

Espanha. Mais tarde, continuou os seus estudos com Luis

Fuentes e Víctor Ullate na Espanha. Em 1991, foi eleito

para estudo na escola de Martha Graham, NYC. Alguns

de seus professores são: Pilar Pérez Calvete, Marisol

Higueras, Luís Fuentes, Brinard Mel, Norio Yoshida, Víctor

Ullate, Joan Cassasas, Carl Paris, Paul Gray, Jacome

Philipe e Myrna Renaud.

Entre 1984 e 1990, trabalhou com as companhias Pas Pie

e Atalaya em Sevilha e Ramón Solé em Barcelona. Em

Espanha e Portugal, trabalhou com as companhias

Compañía de Danza Cristina Magnet, Transit, Ensitu

Danza, Amalgama, entre outros.

Seller tem um extenso repertório com vários espetáculos

e peças curtas lançadas na Espanha, França, Portugal,

Porto Rico e Estados Unidos. Mais tarde, residindo em

Miami, coreografou no Miami Open Stage, Miami Arts

Charter School, Performing Arts

Network e Karen Peterson and Dancers.

 

O  n o v o  P r o f e s s o r  d e  
D a n ç a  C o n t e m p o r â n e a

Desde 2000, com base nas suas experiências e

conhecimentos, Juan Maria Seller desenvolveu um amplo

método de ensino adequado para dançarinos com e sem

deficiências. O principal objetivo do Método Seller é o

pesquisa de alinhamento esquelético e desenvolvimento

articular e muscular dando importância ao centro de

energia, como um transmissor de energia e emoções.

 

Em Portugal, leccionou workshops de Contacto

Improvisação na Escola Superior de Dança Lisboa e na

Universidade de Motricidade Humana, em 2015. Ensinou

Dança Contemporânea na FOR - Companhia Olga Roriz. 



 

C M S  P A R T I C I P A  N A S
C O M E M O R A Ç Õ E S  D O  
4 0 º  A N I V E R S Á R I O  D A
C O M I S S Ã O  N A C I O N A L
D A  U N E S C O
Este ano celebra-se, em Portugal, o 40º aniversário da Comissão Nacional da
UNESCO (CNU) e, para assinalar este aniversário, a CNU encontra-se a
organizar diversas atividades, endereçando o convite à Direção do CMS para
uma cerimónia que teve lugar no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na
Biblioteca da Rainha,  dia 9 de setembro, pelas 18h00. Neste evento, que
contou com a presença de representantes de outras Redes UNESCO e Corpo
Diplomático, presidido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, para além da
presença da Direção do CMS, o Professor de Guitarra Portuguesa, Ricardo
Gama, interpretou três  peças de sua autoria.
 

INSCRIÇÕES ABERTAS

PRESIDENTE DO CMS, DRª MARIA BEATRIZ MARTINHO E VICE PRESIDENTE DO

CMS, PROFESSOR DOUTOR PEDRO OLIVEIRA

PROFESSOR DE GUITARRA PORTUGUESA, 

RICARDO GAMA

A partir de hoje, já pode apreciar o móvel

vitrine/expositor com instrumentos musicais

antigos, oferecidos com muita amizade pelo

nosso querido amigo, Senhor João Moreira, cuja

memória ficará para sempre ligada ao

Conservatório, como músico e amante da Arte e

Cultura, que sempre foi.

MÓVEL 
VITRINE/EXPOSITOR 
COM INSTRUMENTOS MUSICAIS ANTIGOS

AULAS DE BALLET:
 
segundas
quartas
sextas
 

17:00
às

19:00

Com a Professora Sílvia Oliveira



Memórias do 
II Estágio de Orquestra de Sopro, Percussão e

Coro

Durante os ensaios

Durante a conferência



Memórias do 
II Estágio de Orquestra de Sopro,

Percussão e Coro

Durante o concerto


