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Vivam os 35 anos do Conservatório de Música de Santarém! 

Quisemos com as nossas vozes e a nossa música encher os vossos corações, neste dia em

que o nosso Conservatório completou 35 anos de vida, numa oferta simples mas cheia de

emoções. Festejámos também o dia Internacional da Família, que tanto nos diz, pois nós

todos somos uma família, aquela família que é o alicerce indestrutível desta Escola.

Porque é assim que vivemos o dia a dia, juntos num caminho feito de empatia, de

respeito e afetos, que a música e a dança nos oferecem como modelo para viver.

O I Concerto em Família foi um momento diferente, não presencial. Mas realizado com

a mesma paixão, seriedade e dedicação como se estivéssemos perante uma imensa

plateia. Atuaram professores com os seus filhos, alunos com pais, avós com netos e

outros familiares, numa linguagem universal que requereu disciplina e afeição a executar

melodias arrepiantes de emoção e enviá-las aos corações de quem as ouviu.

Obrigada a todos vós queridos amigos e parceiros na construção destes 35 anos de vida

do nosso Conservatório! 

Obrigada a todos os Alunos e seus Pais, Professores e demais Colaboradores, Corpos

Sociais, Câmara Municipal de Santarém, a Unesco, todas as entidades com quem temos

estabelecidos protocolos e parcerias!

Todos, mas todos, são um bem precioso de que não queremos abdicar.

Viva a Música!

Viva a Dança! 

E num gigante abraço do coração: 

Vivam os 35 anos de vida do Conservatório de Música de Santarém!
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O Departamento de Teclas e Acordeão do
Conservatório de Música de Santarém (CMS),
na coordenação do Prof. André Michael
Piolanti, está a organizar 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.
A participação dos alunos de Piano está
agendada para o dia 13 de Junho e a
participação dos alunos de Órgão e Acordeão
para o dia 14 de Junho.
Poderão participar alunos do Regime Oficial,
do 1º ao 5º Graus e também alunos em
Regime Livre. 
O concurso tem por objetivos a partilha de
conhecimentos, a motivação dos alunos para
o estudo deste instrumento, o
aperfeiçoamento artístico musical e técnico,
neste período em que vigoram ainda algumas
normas de contenção social.
Os membros do júri da vertente de Piano
serão os Prof. André Piolanti, Prof.ª Maria
Filomena Campos, Prof.ª Sónia Tomás, Prof.
Jorge Fontes, Prof. Nuno Soares;  os membros
do júri da vertente de Acordeão serão os Prof.
Flávio Bolieiro, Prof. Vítor Mira e Prof. André
Piolanti;  os membros do júri na vertente de
Órgão serão os Prof.ª Marta Cruz, Prof.ª Lídia
Correia e Prof.ª Liliana Duarte. 
As normas relativamente a categorias,
prémios e repertório poderão ser consultadas
no Regulamento do Concurso disponível no
site do Conservatório, local onde poderá
também proceder à inscrição até ao próximo
dia 29 de maio.

Apesar de estarmos em tempo de

desconfinamento gradual, as atividades do

Conservatório continuam a crescer. Disso é

exemplo a mais recente classe de aulas online

de Dança Contemporânea Avançada

Internacional, assegurada pelo professor Juan

Seller através da Platarforma Teams.

A classe destina-se a alunos já com experiência

e para além de bailarinos de companhias

nacionais, conta também com alunos oriundos de

diversas partes do mundo, nomeadamente Miami

e Cutler Bay na Flórida, California e Texas.

Com o empenho e profissionalismo de todos os

que colaboram no Conservatório, vamo-nos

reinventado e criando as oportunidades que as

mudanças nos proprocionam.  

Nunca esquecendo a nossa missão!
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ALUNOS DO
DEPARTAMENTO DE
TECLAS E ACORDEÃO
DO CMS

A DANÇA CONTEMPORÂNEA
NÃO PÁRA!
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A Direção do Conservatório de Música
de Santarém comemorou  no passado
dia 17 de maio, pelas 17 horas o seu 35º
Aniversário e, em simultâneo, o Dia
Internacional da Família num evento
transmitido on line via Facebook e
Youtube: o I Concerto em Família. 
O evento iniciou-se com um emotivo
discurso da Presidente da Direção, Drª
Beatriz Martinho, no qual foi referida a
imensa saudade de estarmos
fisicamente juntos de novo e que
apesar da distância que nos separa,
continuamos a trabalhar cheios de
força e mais determinados do que
nunca. 
Os Corpos Sociais presentes, os
Professores e demais Colaboradores,
encheram a tela do Zoom e cantaram
os Parabéns ao Conservatório. 
Seguiram-se os momentos musicais tão
esperados, onde cada aluno e
professor partilharam com a
comunidade a sua Arte feita de música.
Alunos com seus irmãos, professores e
seus filhos, filhos com pais, avós e
outros familiares, atuaram de forma
dedicada, o que enterneceu todos os
que assistiram a estes momentos de
generosa dádiva. 
Quem não teve oportunidade para
assistir, ainda o pode fazer na página
de Facebook do Conservatório e no link
do Youtube:
https://www.youtube.com/watch?
v=SnDEe7s-Uic

  Parabéns ao nosso Conservatório!

I CONCERTO EM FAMÍLIA DO CMS (ON LINE) 



A Direção do Conservatório de Música de Santarém irá lançar

um Guia de Acesso ao Ensino Articulado da Música destinado a

divulgar este regime de ensino junto dos Encarregados de

Educação dos alunos do 4º ano do 1º Ciclo. 

O objetivo será ajudar os pais no conhecimento do que é e

como funciona o Ensino Articulado no Conservatório de Música

de Santarém, clarificando os procedimentos a seguir para a

apresentação das suas candidaturas e ingresso dos seus

educandos neste tipo de ensino.

A Direção Pedagógica do CMS irá estar disponível a elucidar

os Encarregados de Educação interessados, indo para tal

dinamizar uma Sessão de Esclarecimento no dia 02 do próximo

mês de junho, pelas 19.00, via Zoom. 

A participação está sujeita a prévia inscrição online no site do

Conservatório para envio das respetivas credênciais de acesso.    

Conservatório de Santarém  lança Guia de Acesso ao
Ensino Articulado


