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Verão! 

Verão especial, num mundo transtornado por uma pandemia...

Verão que marca o fim do ano letivo e um 3º período de confinamento e com aulas

online...

O Conservatório de Música de Santarém encarou esta situação, que ninguém teria

alguma vez imaginado, graças aos seus Professores e Colaboradores, para que os

seus alunos pudessem prosseguir o seu percurso na música ou na dança. 

As aulas oficias acabaram, mas ainda se pode usufruir de uma oferta formativa

extracurricular durante neste mês de Julho! 

Quanto ao próximo ano escolar, a Direção decidiu abrir cursos novos, na perspetiva

de formar-se uma Orquestra: contrabaixo, fagote, trompa, tuba e violeta,

instrumentos fantásticos! 

Recomendamos que vejam as apresentações  dos respetivos  Professores no nosso

site ou na nossa página Facebook e... deixam-se encantar!

Também o Departamento de Dança anda numa azáfama, devido aos preparativos

para o espetáculo online "Registo de um Diário". 

As inscrições e renovações de matrícula já estão abertas e este ano são feitas online,

com desconto de 50% se forem realizadas até ao dia 8 de Julho.

A Direção deseja a todos um excelente Verão e uma boa leitura desta Newsletter que

vos mantém a par da vida do nosso Conservatório.
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O Departamento de Teclas e Acordeão do
Conservatório de Música de Santarém (CMS),
na coordenação do Prof. André Michael Piolanti,
organizou o I Concurso Online dos Alunos do
Departamento de Teclas e Acordeão, dirigido a
todos os alunos que integram as diversas
classes deste grupo disciplinar.
As atuações dos alunos de Piano, Órgão e
Acordeão dividiram-se pelos dias 13 e 14 de
Junho.
Participaram cerca de 24 alunos de Piano, 10 de
Órgão e 3 de Acordeão. 
O júri da vertente de Piano foi constituído pelo
Prof. André Piolanti, Prof.ª Sónia Tomás, Prof.
Jorge Fontes, Prof. Nuno Soares; integraram o
júri da vertente de Acordeão os Prof. Flávio
Bolieiro, Prof. Vítor Mira e Prof. André Piolanti; o
júri na vertente de Órgão foi constituido pelas
Prof.ª Marta Cruz, Prof.ª Lídia Correia e Prof.ª
Liliana Duarte. 
Os alunos vencedores do concurso em cada
categoria foram:
Categoria A (1º e 2º graus): César Ferreira, Helena
Ramos; Hugo Franklin; Inês Pinho; José Carpelho,
Madalena Machacaz; Rúben Gonçalves; Sofia
Montez; Miguel Solla; Maria Montez e Leonor
Ferreira 
Categoria B (3º, 4º e 5º graus): Ricardo Neves;
Raquel Almeida; Margarida Gonçalves; Carolina
Nunes.
Categoria C (Curso Livre): Matilde Martinho;
Maria Sofia Saramago.
Parabéns a todos os participantes:
Organizadores, Membros do Júri, Professores
e Alunos que tornaram este a 1º concurso um
sucesso!

No próximo ano letivo 2020-2021 irão ingressar

no CMS cerca de 48 novos alunos no 1º grau do

Curso Básico de Música. Serão oriundos das três

Escolas referência com as quais o CMS tem

Protocolos de Articulação: Alexandre Herculano,

Mem Ramires e D. João II. 

Tal ingresso implicará a realização de uma Prova

de Aptidão cuja pré-inscrição online terminará

no dia 30 do corrente mês de junho.

Após a confirmação da inscrição na Prova de

Aptidão, os Encarregados de Educação serão

convocados via email e ser-lhes-ão dadas as

credenciais de acesso à plataforna online para

que, entre os dias 6 e 9 de julho, a prova do seu

educando seja realizada, este ano,

execionalmente, em formato não presencial.

As listagens dos resultados serão divulgadas

oportunamente.

I CONCURSO DOS
ALUNOS DO
DEPARTAMENTO DE
TECLAS E ACORDEÃO
DO CMS

PROVAS DE
APTIDÃO 

Acesso ao 
Ensino Articulado

2020-2021

De 06 a 09 de julho

Após a inscrição receberá as

credenciais online.

Esteja atento ao seu email!

Provas de Aptidão para ingresso
ao Ensino Articulado



A Direção do Conservatório de Música de

Santarém numa parceria com o Centro

Cultural do Cartaxo (CCC) e a Companhia

Seller Danza irá realizar uma apresentação

online de um Vídeo-Dança comemorativo do

encerramento do ano letivo. O espetáculo

será gravado no palco do CCC e transmitido

online via Facebook, Youtube e Instagram no

dia 25 de julho, pelas 21h30.

A atividade estava inicialmente previsto para

o dia 21 de junho na escadaria da Sé

Catedral de Santarém; contudo, pela

situação atual de pandemia, foi alterado na

sua forma, mantendo-se a determinação e a

força do seu impulsionador, o Professor Juan

Seller e de todos os alunos das Classes de

Dança Contemporânea e de Ballet.

A não perder!

Sinopse:
 

O Departamento de Dança do CMS, os seus alunos,
e os professores, em colaboração com os alunos e
professores do Departamento de Música
apresentam:
Um espetáculo multimédia, resultado de um
trabalho de investigação e experimentação, em
que o nosso desafio implicou a capacidade de
adaptação em circunstâncias adversas.

"De um confinamento físico que, dia após dia,
gravava uma nova página na vida de cada um, o
corpo tornou-se um companheiro de diálogo, a
nossa mente numa viajante do tempo e do espaço e
o nosso espírito foi capaz de encontrar respostas e
de nos libertar. Assim a nossa alma caminhou e
abraçou tudo o que agora amamos, e amamos
ainda mais intensamente."

Juan Seller 

DEPARTAMENTO DE DANÇA DO CMS
APRESENTA:

REGISTO DE UM DIÁRIO 
(ESPÉTACULO DIGITAL DE DANÇA)

Informam-se os Encarregados
de Educação que se estiverem
interessados em receber o
Manual de Formação Musical
para o Próximo Ano Letivo,
deverão proceder à entrega do
manual utilizado este ano no
Banco de Livros. A entrega
deverá ser feita na secretaria,
entre os dias 08 e 24 de julho
entre as 10h00 e as 19h00.

Banco de
Livros



Em consequência, também o artº 25º
sofreu uma alteração  passando a prever a
realização de duas Assembleias Gerais
Ordinárias: - uma até 31 de Agosto para
apreciação e votação do orçamento e
plano de atividades para o exercício
seguinte e outra até 30 de Novembro para
apreciação e votação do relatório de
gestão e contas da Direção, bem como do
parecer do Conselho Fiscal.
Pelas 21h30 deu-se inicio à Assembleia
Geral Ordinária cujo ponto único da
ordem de trabalhos versou sobre a
apreciação e votação do Relatório de
Gestão e Contas 2019 e Parecer do
Conselho Fiscal. As contas foram
aprovadas com 25 votos e uma abstenção. 
Ambas as Assembleias foram realizadas
`na sala Multicultural do Convento de S.
Francisco, gentilmente cedida pela
autarquia, por forma a garantir o
cumprimento de todas as normas de
segurança impostas pela DGS no âmbito
do contexto de COVID 19.

A Direção Pedagógica do Conservatório de
Música de Santarém realizou durante o mês de
junho duas Sessões de Esclarecimento, via Zoom,
abertas à Comunidade Escolar para elucidar os
Encarregados de Educação sobre os
procedimentos de ingresso no Ensino Articulado
para os alunos que irão iniciar o 2º Ciclo do
Ensino Regular. 
As sessões contaram com cerca de 50
participantes, o que reflete o interesse que esta
oferta formativa encerra. Uma iniciativa
inovadora e que, certamente, irá realizar-se para
o próximo ano letivo.    

CMS realizou duas Sessões
de Esclarecimento Online
sobre ingresso ao Ensino
Articulado

C M S  R E Ú N E  C O O P E R A D O R E S  E M
A S S E M B L E I A  G E R A L

Reuniram-se  em Assembleia Geral, no dia
29 de junho, pelas 20h30, cerca de 26
Cooperadores do CMS para a realização
de duas Assembleias. A primeira, de
carater Extraordinário, teve como ponto
único a alteração dos artigos 4º e 25º dos
Estatutos da instituição. A proposta de
alteração foi apresentada pelo Presidente
da Mesa da Assembleia, Dr. João Peres e
defendida pelo Vice-Presidente, Dr. Pedro
Oliveira, tendo a proposta sido aprovada
por unanimidade.  
A alteração do artº 4º visou fazer coincidir
o período económico com o ano letivo,
iniciando-se a 1 de setembro e terminando
a 31 de agosto, passando a ser este  o
período tributário adotado.


