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Inscreva-se nas nossas

MagnificatMagnificat
Novembro!

No nosso Conservatório a Arte vagueia pelos corredores, saltita de sala em sala, tangendo

vários instrumentos de onde saem sons vivos, ensaiando passos de dança que inebriam

todas as pessoas que diariamente aqui vivem e tornam este local num "Sétimo Céu". 

A azáfama dos preparativos para o grandioso concerto "Magnificat" de Rutter acontece,

com o grande envolvimento de músicos e coralistas que se impõe, numa parceria com a

Associação Concórdia do Entroncamento.

Também a dança, nas duas expressões de Ballet e Dança Contemporânea, rodopia alegre

com a força das cores do arco-irís, sempre num hino redentor à vida, feito de beleza e

determinação.

O nosso dia-a-dia é constituído por um turbilhão e luxúria saudável de aprendizagens, de

construções com peças de Música e Dança, primeiro em ebulição e que, depois de

completados os puzzles e estarem bem arrumadinhos, oferecemos aos outros com alegria

desmedida, numa oferta feliz e com a qualidade que desejamos. 

Com os afetos a terem sempre lugar de excelência!   



MAGNIFICAT DE RUTTER - COMEÇAM OS
PREPARATIVOS PARA O GRANDE EVENTO DE NATAL

Irá decorrer nos próximos dias 21 e 22 de Dezembro, no

Entroncamento e na Sé Catedral de Santarém,

respetivamente, um duplo concerto de Natal, numa

produção conjunta do Conservatório de Música de

Santarém em parceria com a Associação Concórdia do

Entroncamento. Trata-se do Concerto Magnificat, de John

Rutter, o qual contará com a participação de Orquestra,

com 26 instrumentistas e um Coro com cerca de 80

elementos oriundos das duas instituições. A Soprano

Hélia Castro será  a solista convidada. A Direção ficará a

cargo do Maestro Pedro Correia, professor no CMS e

maestro na Associação Concórdia.

II Edição FÒS - Festival de Órgãos de
Santarém 

cartaz reputados organistas do panorama nacional e

internacional, jovens talentos e músicos que exercem a

sua atividade na região. Do CMS irá participar a

Professora Marta Cruz, acompanhada pelo Coro do

CMS, cuja atuação será no dia 16 pelas 16:30, na Igreja

da Misericórdia.

O evento contará também com a participação, a solo,

da nossa professora Lídia Correia, no dia 16, pelas 17:00,

na Igreja de S. Nicolau.

Aos sábados haverá ainda uma visita orientada às

igrejas palco do festival, em dois périplos, que contam

com a presença de músicos e entidades da região, mas

incluindo também notas sobre o património musical e

edificado.

Compositor  John Rutter

Magnificat é o primeiro Cântico da liturgia cristã extraída do Envangelho de

S. Lucas. O compositor John Rutter seguiu a linha de tradição de Johann

Sebastian Bach ao estruturar a obra em diversos andamentos com inserções

de textos em vernáculo, de modo a atribuir-lhe um carácter contemporâneo,

recriando linguagens dinâmicas.

Inspirado nas vibrantes celebrações das culturas

hispânicas e concebido como uma Latin Fiesta, o

Magnificat de Rutter é uma celebração poética de

louvor e alegria basedao em materiais folclóricos

oriundos de Espanha, México e Porto Rico, dos quais

se destacam a dança mexicana Huapango usada na

métrica de compassos do primeiro andamento.

A obra foi estreada a 26 de maio de 1990 no

Carnegie Hall, New York, pela Manhattan Chamber

Orchestra com mais de 200 vozes em palco e com a

direção do próprio compositor.

C O N S E R V A T Ó R I O  I R Á  P A R T I C I P A R  E M

E V E N T O  D A  C O N F R A R I A  E N Ó F I L A

N O S S A  S E N H O R A  D O  T E J O
No próximo dia 16 do corrente mês de novembro,

pelas 17:30 o CMS irá estar presente, em Alpiarça,

na Quinta da Lagoalva, para assegurar um momento

musical no evento que a Confraria Enófila do Tejo

irá promover. Será representado pela Professora

Lioudmila Litvínova, pianista e pelo flautista, David

Telles que irão apresentar algumas peças de música

clássica.   

A Confraria Enófila de Nossa

Senhora do Tejo tem como

Patrono a Nossa Senhora do

Cacho. Também conhecida por

Nossa Senhora da Uva ou da

Vindima, a imagem original está

coroada de Rainha, na Torre de

Belém, voltada para o Tejo,

apertando sobre o coração um

cacho de uvas e uma parra. A

imagem usada pela Confraria é

uma reprodução existente no

Museu do Instituto da Vinha e do

Vinho, em Lisboa. 

A segunda edição do Festival

de Órgão de Santarém irá

decorrer entre os dias 08 e 17 de

novembro, nos seis órgãos da

cidade, apresentando no seu

CMS realiza momento musical no IX Congresso da
Sociedade Cientifica de Suinicultura

O professor de Guitarra Portuguesa do CMS, Ricardo

Marques, irá realizar um momento musical no IX

Congresso da Sociedade Científica de Suinicultura, ,

no próximo dia 15 de novembro, no CNEMA, em

Santarém. 



 O projeto de animação sociocultural na área das atividades artísticas da música,  “Sons da Memória II”, que o CMS

pretende agora revitalizar, foi criado pelo Conservatório de Música de Santarém e pela Câmara Municipal de Santarém,

em 2002, em Instituições de Apoio a Idosos do Concelho de Santarém. Consistiu na dinamização de sessões de expressão

musical e em 2011 chegaram a ser treze as instituições abrangidas. 

Como Projeto de Responsabilidade Social do CMS, o “Sons da Memória II”, visa

proporcionar aos idosos atividades de música, de modo a dar-lhes oportunidade

de melhorar o seu bem-estar, fruír culturalmente, aumentar-lhes a auto-estima e

o sentido de pertença. Trata-se de uma iniciativa que procura explorar as

propriedades lúdicas da música para, em interação com os utentes, contribuir

para o seu desenvolvimento ritmo-motor, biopsicossocial e capacidade de

concentração, fomentando ao mesmo tempo momentos de convívio, diversão,

alegria e troca de saberes, visando combater reações de desânimo, solidão e

tristeza. Nesta iniciativa, os idosos serão convidados a explorar a música  de

várias formas, ou seja, não só cantar, mas também tocar instrumentos, fazer

ritmos com o corpo, conhecer a importância da respiração na música, conhecer

a história da evolução da música, fazer jogos com música, identificar vários

sons, etc. À semelhança do projeto anterior, o “Sons da Memória II” deverá

culminar, no final de cada ano letivo, com um Evento de Encerramento, visando

o encontro entre todos os utentes dos vários Lares/Centros de Dia envolvidos,

propiciando a partilha e a valorização do trabalho desenvolvido.

PROJETO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DO CMS:
"SONS DA MEMÓRIA II"

Audições das Classes de Instrumento

NESTE SÁBADO

Flauta 

transversal
15 de novembro

20 horas

Sala 1

Prof. Joana Fernandes

Piano

12 de novembro

19 horas

Sala 1

Prof. André Piolanti

Prof. Nuno Soares

Saxofone
13 de novembro

19:15 horas

Sala 1

Prof. Philippe Trovão

Piano 

4 mãos
22 de novembro

19:00 horas

Sala 1

Todos os

Professores do

Departamento de

Piano

&
 

A partir do dia 30 de novembro, O CMS irá
desenvolver, aos sábados de manhã, vários Atelier
´s de Música para crianças em idade pré-escolar e
de 1º Ciclo. 
Com estas iniciativas iremos fazer viagens
musicais pelas páginas de livros, descobrir  e
construir instrumentos musicais, criar sons, ritmos,
melodias e dar vida às histórias improvisadas que
podem nascer da criatividade dos participantes. 
 

ATELIER´S DE NATAL:
 MÚSICA COM LIVROS 

A partir do dia 30 de novembro, O CMS irá
desenvolver, aos sábados de manhã, vários

Atelier´s de Dança para crianças em idade pré-
escolar e de 1º Ciclo.Os Ateliers de Dança (do

Mundo) irão dar a conhecer as diferentes
Culturas e Danças Tradicionais do Mundo e

ajudar as crianças a, de uma forma divertida,
tomar consciência do seu corpo em movimento e

da relação com os outros.

ATELIER´S DE NATAL: 
DANÇA COM MÚSICA&

 



Semana Aberta das Classes de Dança
"Traz um amigo também"

Durante a semana de 04 a 08 de novembro, o
Departamento de Dança, através dos seus professores
de Ballet e Dança Contemporânea, Sílvia Oliveira e Juan
Maria Seller, respetivamente, irão lecionar uma semana
de Aulas Abertas, sob o mote "Traz um amigo também".
Assim, todos os alunos que queiram convidar um
amigo(a) a vir fazer uma aula em conjunto, poderão
fazê-lo nestas datas.

E n t r e v i s t a  à  A l u n a  d o  C M S  

M a r i a  d a  C o n c e i ç ã o  S i m a s

 
CMS: Que motivos a levaram a
 tomar a decisão de se inscrever no Conservatório?
MCS: O ter mantido a chama acesa e nunca desistir, porque
o sonho também comanda a vida e como já referi agora há
tempo que sobra. Está a ser muito bom!
CMS: Teve alguns receios? Quais?
MCS: Claro que tive e tenho receios, preciso de saber mais,
recuperar o tempo perdido, usufruir do prazer que me foi
retirado quando da minha ida para África e poder dividir
esta alegria com a família e amigos.
CMS: O que sente quando se senta ao piano com a sua
professora?
MCS: Quando estou com a professora fico feliz, mas um
pouco tensa ao mesmo tempo.
CMS: Sabemos que também integra o Coro do
Conservatório. Como tem corrido a experiência?
MCS: No coro estou a sentir alguma dificuldade, as letras em
inglês dificultam a aprendizagem, mas sempre tentando dar
o meu melhor.
CMS: O que diria às pessoas, que à sua semelhança,
acalentam o sonho de tocar um instrumento e ainda não
o concretizaram?
MCS: Para o fazerem, sendo a musica uma linguagem
universal é tão compensador ouvi-la, é uma atividade que
preenche e afasta daquilo que nos impede de vivermos uma
vida mais feliz. Porque não aprender? "A musica é como o
Sol de Verão que rasga o vento e vence a solidão"

CMS: Como nasceu o sonho de
tocar piano?
MCS: Tocar piano foi um sonho
que nasceu na minha
adolescência e que ficou a
invernar dentro de mim. Sempre
que via ou ouvia um piano parava
ficava a pensar, agora que surgiu
a possibilidade, com a
aposentação, cá estou eu!
 

P A T R I C I A  T O M É
A  n o v a  P r o f e s s o r a  d e  V i o l i n o

Ana Patrícia Bento Tomé

iniciou a sua formação

violinística em 1999 na Escola

Profissional de Artes da Beira

Interior, na classe de Violino e

Música de Câmara do

Professor António Martelo.

Foi premiada em 2005 pelo

PJM (Prémio Jovens Músicos)

com um 1º prémio na

modalidade de Música de

Câmara - Nível Médio. Em

2009 concluiu a Licenciatura

em Música na Escola Superior

de Música de Lisboa tendo

como Professor de Violino
 António Anjos e Música de Câmara Paulo Pacheco. Em 2008, ao abrigo do Programa ERASMUS, estudou com Martynas
Svegzda Von Bekker na Lithuanian Academy of Music and Dance em Vilnius, na Lituânia. Em 2012 estudou particularmente com
o Professor Tiago Neto. Em 2013, com as bolsas de estudo TCM e TC2 completou um diploma de pós-graduação na Trinity
Loban Conservatoire of Music and Dance em Londres, tendo como Professor de Violino Michael Bochman, e Música de Câmara
Rivka Golani. Entre Dezembro de 2013 a 2017 estudou particularmente com a Professora Lutsia Ibraginova (Professora de Violino
na Royal College of Music e no Yehudi Menuhin School, Londres, Reino Unido). De 2017 a 2019 continuou o seu aperfeiçoamento
violinístico sob a orientação da violinista Clare Thompson (Ex. Concertino Adjunto da Orquestra Philarmonia e Professora de
Violino na Royal Academy of Music, Londres). Ao longo da sua carreira tocou com várias orquestras como a Orquestra
Sinfónica de Bournemouth no Reino Unido, Orquestra Blackheath Halls, Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, Sinfonietta
de Lisboa, Orquestra do norte, Orquestra do Sintra e Estúdio de Ópera. Participou nos estágios de Orquestra Aproarte (2003-
2005), na Semana Internacional de Música de Luxemburgo. Lecionou violino em diversas instituições entre elas: Thames (Tower
Hamlets Acts and Music Education Service), Greenwich Music Hub, North London Colourstrings Centre (método de Kodály).
Conservatório Regional Silva Marques em Alhandra, Escola Luís António Verney e frequentou um estágio de formação na
Academia de Música de Lisboa. Teve Masterclasses com Aníbal Lima, Frank Preuss, Elisa Joglar, Angel Sanpedro, Alexander
Trostiansky, Andrew Sherwood.


