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formato online
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Conservatório alarga Classe de Aulas

de Ballet no Colégio Lusitanos para

regime de ATL - 1º Ciclo 

Começam os preparativos para o

grande concerto Oratório de Noël de

Saint-Saëns

Concerto dos Vórtice Project e

espetáculo "O Bailarino", adiados

 

A Direção
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Orquestra de
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Quer aprender a tocar um instrumento?
OBOÉ

CLAR INETE

GUITARRA

SAXOFONE

VIOL INO

VIOLONCELO

Inscreva-se nas nossas

Chegados a novembro, os desafios continuam. O nosso Conservatório continua vivo e mais ativo que
nunca. Internamente, damos as  boas vindas aos novos Coordenadores de Departamento, desejando
a todos entusiasmo, empenho e votos da continuação de um ano letivo pleno de riqueza pedagógica
e artística, com a força necessária para contrariar a incerteza dos tempos que vivemos. 
Os preparativos para o nosso concerto de dezembro, este ano a obra de Camille Saint-Saëns, "Oratório
de Noël", já se sentem com a alegria própria da quadra. Mantem-se a parceria com a Associação
Concórdia do Entroncamento e juntos, iremos oferecer mais um grande Concerto de Natal à nossa
Comunidade.
Também na Dança, há novidades: as Classes de Ballet estão a crescer! O reconhecimento do trabalho do
CMS, levou a que o nosso parceiro, Colégio "Lusitanos", abrisse uma nova Classe de Ballet para o 1º Ciclo. 
No âmbito da Responsabilidade Social, a pandemia não nos faz desistir dos nossos objetivos. Iremos
retomar, junto dos lares, o Projeto Sons da Memória II, em formato  à distância, levando alegria aos idosos,
tantas vezes privados do contacto com o exterior, especialmente nestes tempos tão difíceis.
Apesar de mais dois espetáculos terem sido adiados , consequência  das normas impostas pela DGS, os
ensaios da obra "O Bailarino" e do Concerto dos Vórtice Project, mantêm-se com o mesmo entusiasmo. Em
breve serão apresentados ao público.
Novembro é também mês de reunirmos os nosso cooperadores em Assembleia Geral Ordinária para
apresentação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano letivo 2020/2021 e Relatório de
Gestão e Contas de 2020 (excecionalmente, de janeiro a agosto).
Já estamos em contagem decrescente para o mês mágico do Natal. Desejamos que a nossa esperança
seja renovada e todos possamos comemorar com saúde e ainda mais alegria, a Arte que fazemos.  



Audições de
Instrumento

Saxofone - 24/11/2020- 19:30

Decorreram durante a terceira semana de
outubro, as eleições dos Coordenadores de
Departamento para o presente ano letivo. Neste
ano as eleições decorreram fora do habitual
formato presencial e foram realizadas por
questionário online, garantindo-se todas as
condições de anonimato. Apresenta-me os novos
titulares e os gráficos com os resultados obtidos:
- Departamento de Teclas e Acordeão: Professor
André Piolanti; -Departamento das Classes
Teóricas: Professor Dominique Ventura; -
Departamento de Cordas: Professor Ricardo
Marques; -Departamento de Sopros e Percussão:
Professor Phillipe Trovão; -Departamento de
Classes de Conjunto e Canto: Professor Pedro
Correia.
De ressalvar que, relativamente ao
Departamento de Dança, havendo apenas dois
Professores, não há lugar a eleição, fazendo-se
a respetiva alternância anual. Assim, este ano,  o
Coordenador do Departamento de Dança será o
Professor Juan Maria Seller.

O CMS ELEGE OS NOVOS
COORDENADORES DE

DEPARTAMENTO PARA O ANO
LETIVO 2020/2021

CMS retoma o seu Projeto de

Responsabilidade Social: Sons

da Memória II 
O projeto de animação sociocultural na área das
atividades artísticas da música,  “Sons da Memória
II”, em Instituições de Apoio a Idosos do Concelho
de Santarém e que o CMS revitalizou no passado
mês de Dezembro de 2019 foi interrompido em
março do corrente ano, consequência da situação
de pandemia que nos assolou. 
Apesar desta situação se encontrar longe de
resolvida, a Direção do CMS está envidou todos os
esforços para que o projeto seja retomado e
formato online. Assim, através do recurso às
plataformas digitais, com a disponibilidade  e com o
apoio técnico das Instituições, o Professor
responsável pela dinamização das aulas irá, ainda
que à distancia, desenvolver o projeto, como forma
de combater o atual isolamento a que os idosos
estão vetados e trazer-lhes os sorrisos que a Arte da
música sabe tão bem despertar.  

CMS reúne Cooperadores em

Assembleia Geral
Nos termos do artº 25 dos Estatutos do Conservatório de
Música de Santarém, foram convocados os Cooperadores
para a realização de mais uma Assembleia Geral
Ordinária, no dia 25 do corrente mês de novembro. Os
trabalhos tiveram inicio às 18h30, coordenados pelo
Presidente da Mesa da AG, Dr. João Peres e pela Vice
Presidente da AG, Drª Filipa Nogueira, ficando o
secretariado a cargo da Professora Rita Bliebernicht.
Devido ao contexto de pandemia, a AG decorreu no
amplo espaço da Igreja da Misericórdia, gentilmente
cedida pela Santa Casa da Misericórdia de Santarém,
garantindo-se assim, o mais rigoroso cumprimento de
todas as indicações da DGS, à qual foi, antecipadamente,
enviado pedido de parecer sobre as práticas de
segurança a adotar.
Foram dois os pontos da Ordem de Trabalhos:
1) Apreciação e votação do Plano de Ação e do
Orçamento para o Ano Letivo 2020/2021;
2) Apreciação e votação do Relatório de Atividades e
Contas da Direção e do Parecer do Conselho Fiscal
relativos ao período económico de 01 de janeiro a 31 de
agosto de 2020.
Ambos os documentos foram aprovados por maioria dos
Cooperadores presentes.
A excecionalidade de agendamento desta AG prendeu-se
com o facto de na AG Extraordinária de 29-06-2020,
terem  sido aprovadas alterações aos Estatutos do CMS
nomeadamente o seu “período tributário”, por sugestão 
 do Conselho Fiscal e total concordância da Direção,
ficando deliberado que o período económico passava a
coincidir com o ano letivo, «com início a 1 de setembro e
termo a 31 de agosto do ano seguinte.» 
Naturalmente, estas importantes alterações estatutárias
determinam consideráveis modificações internas de
adaptação pedagógica, contabilístico-financeiras e
outras, que impõem o presente ano civil de 2020 como
sendo “um ano especial de transição”, mas sempre no
respeito das boas normas associativas, cooperativas e de
transparência democrática.
Porém, o certo é que, segundo a nova versão dos
Estatutos, “o Orçamento e Plano de Atividades” para o
ano letivo corrente de 2020/2021, “deveria” ser aprovado
em Assembleia Geral a realizar até ao passado dia 31 de
agosto último, o que, no caso, por razões óbvias, se tornou
impossível, face às circunstâncias decorrentes: -
indisponibilidade e sobreposição de datas e necessidade
de reorganização interna, sequelas da pandemia que nos
envolve. 
Afigurou-se necessário que, fosse elaborado e submetido
a Assembleia Geral o aludido “Orçamento e Plano de
Atividades para o ano letivo de 2020/2021”, no sentido de
dotar o CMS de tais instrumentos essenciais e, assim,
instituir a normal observância dos novos preceitos
estatutários, embora de modo adaptado, neste “ano
especial de transição”, continuando a garantir que a
Assembleia Geral continua acompanhando assiduamente,
nos termos da lei, a vida social do CMS e,
designadamente, as suas “atividades e contas”.



Certos de que muitos Pais/ Encarregados
de Educação não têm facilidade no
acompanhamento da aprendizagem dos
seus educandos durante o estudo do
Instrumento/Formação Musical, apesar de
gostarem de o fazer, o CMS decidiu apostar
numa oferta formativa destinada a este
público. Assim, no próximo mês de
dezembro os Professores do Conservatório
irão desenvolver um conjunto de Workshop´s
que visam dotar os Pais/ Encarregados de
Educação de ferramentas que lhes
permitam ajudar os alunos a desenvolver as
suas competências durante o estudo em
casa.   Pretende-se, de uma forma não
exaustiva, abordar conteúdos simples, que
ajudem os pais a fazer um
acompanhamento mais eficaz junto dos
educandos.
Os Workshop´s serão realizados via Zoom,
estando a participação sujeita a prévia
inscrição. Para tal deverão os interessados
contactar o Conservatório para envio das
respetivas credenciais de acesso.    

Conservatório de
Santarém  lança
Workshops de apoio
aos Pais/ Encarregados
de Educação dos
Alunos

Conservatório alarga Classe de
Aulas de Ballet no Colégio
Lusitanos para regime de ATL - 1º
Ciclo 

 No que respeita ao Ballet, para além
das três Classes asseguradas pela
Professora Sílvia Oliveira, teve iniciou
a partir de novembro mais uma
Classe de alunos do 1º Ciclo, cujo
responsável é o nosso Professor Juan
Seller. 

Na senda do que já vem acontecendo deste 2018, numa
parceria que abarca o ensino da Dança e da Música, o
Conservatório está presente no Colégio "Lusitanos"
através de aulas semanais.
Atualmente com cerca de 14 alunos, a Professora
Yullianna Yakovyshena assegura o ensino de Piano. 

Atelier de Afinação de
Violino

Com a Profª. Patrícia Tomé
 

Sujeito a marcação prévia 

SÁBADOS DAS 9H30 ÀS 10H00

Atelier de Violino
"Jogos de Arco e Ponto"

Com a Profª. Patrícia Tomé
 

Sujeito a marcação prévia 

SÁBADOS DAS 9H30 ÀS 10H00



Novas datas: 

19 e 20 fev/2021

Integrado nas comemorações do Centenário do Nascimento de

Bernardo Santareno, o espetáculo "O Bailarino", inicialmente previsto

para os dias 27 e 28 de novembro, no Teatro Sá da Bandeira, sofreu

um adiamento devido às recentes medidas tomadas pelo governo em

consequência do atual estado de emergência. 

Numa co-produção do Centro Dramático Bernardo Santareno e do

Conservatório de Música de Santarém, sob encenação de José

Manuel Rodrigues e coreografia do Professor de Dança

Contemporânea do CMS, Juan Maria Seller, “O Bailarino” é uma

criação cénica a partir da obra de Bernardo Santareno, publicada

em 1957, primeira publicação do autor que reuniu num volume três

peças (A Promessa, O Bailarino, A Excomungada). Pretende-se

construir um espetáculo multidisciplinar com dança, música e teatro,

perspetivando uma participação conjunta de diversos elementos do

CDBS e de alunos e professores do CMS.

As novas datas propostas pelo Teatro Sá da Bandeira são os dias 19

e 20 de fevereiro de 2021.

Estando previsto entrar em cena no Centro Cultural do Cartaxo e

tendo sido igualmente adiado, o espetáculo irá ser apresentado em

data divulgada oportunamente.  Entretanto os ensaios continuam a

todo o vapor...

 

O Bailarino - Os ensaios
continuam...

A Obra de Bernardo Santareno, nome incontornável do Teatro

Português, considerado por muitos como o maior dramaturgo

nacional do século XX, serviu de mote ao concerto desenhado

pelos Vórtice Project, grupo musical do Conservatório de

Música de Santarém, que integra Professores e Alunos do CMS

(atuais e antigos) e é constituído: por 3 Guitarras Portuguesas,

Viola Dedilhada Acordeão e Violino. 

De que forma é que a música dos Vórtice Project está

relacionada com a obra de Bernardo Santareno? 

Numa primeira análise, o facto de os dois terem origem em

Santarém. Contudo, de forma a estabelecer uma estreita

relação entre os dois mundos, os Vórtice abraçaram algumas

obras de Santareno e associaram-lhes uma música que

permitiu transmitir o Sentimento e a Ambiência da obra em

questão, num concerto com a duração de uma hora. 

Esta Homenagem em forma de Comemoração, que iria ocorrer

em 14 de novembro de 2020, no Teatro Sá da Bandeira às

21:30, foi adiada para 2021, encontrando-se o CMS a

aguardar definição de nova data pelo Teatro Sá da Bandeira.

Os Vórtice Project são constituídos por:- Flávio Bolieiro –

Acordeão e Teclas; Hugo Martinho – Guitarra Portuguesa e

Bateria; -João Limeiro – Guitarra Portuguesa; -João Correia –

Guitarra Clássica, Guitarra Elétrica e Voz; - Marcos Lázaro –

Violino; -Ricardo Gama –Guitarra Portuguesa, Guitarra Elétrica

e Baixo Elétrico.

Concerto Vórtice Project



Charles-Camil le Saint-Saëns (Par is ,  9 de
outubro de 1835 –  Argel ,  16 de dezembro de
1921)  foi  um compositor ,  organista,  maestro e
pianista f rancês da Era Romântica.  
Saint-Saëns foi  um prodígio musical ,  fazendo
sua estreia em concertos com apenas dez anos
de idade em que fez seu pr imeiro concerto
of ic ial ,  no Sal le P leyel ,  numa programação que
inclu ía o Concerto de piano em Si  bemol maior
de Mozart  (K450) ,  e o Terceiro Concerto de
Piano de Beethoven.  
Estudou no Conservatór io de Par is  e em 1851
Saint-Saëns ganhou o prémio máximo do
Conservatór io para organistas,  dando in ic io,
mesmo ano,  aos estudos formais de
composição.
Seguiu uma carrei ra como organista de igreja,
em Saint-Merr i .  
Músicos reconhecidos,  como Gioachino Ross in i ,
Hector Ber l ioz,  Franz L iszt  e Paul ine Viardot ,
perceberam rapidamente o talento de Saint-
Saëns,  encorajando-o a cont inuar sua carrei ra.
No in íc io de 1858,  Saint-Saëns t ransfere-se de
Saint-Merr i  para um cargo de alto n ível  da La
Madeleine,  a igreja of ic ial  do Impér io;  L iszt
ouvindo-o tocar considerou-o o melhor
organista do mundo. 
Em 1861 ,  Saint-Saëns aceitou o cargo de
professor de Histór ia da Música,  na École de
Musique Class ique e desde cedo conquistou a
admiração da academia ao compor uma música
para uma Farsa de um ato,  real izada pelos
estudantes.  
Das suas composições mais conhecidas
destacam-se Introdução e Rondo Caprichoso
(1863) ,  Concerto Nº2 para Piano ( 1868) ,
Concerto Nº  1  para Violoncelo ( 1872) ,  Dança
Macabra ( 1874) ,  a ópera Sansão e Dal i la ( 1877) ,
Concerto Nº  3 para Viol ino ( 1880) ,  sua Sinfonia
nº  3 para Órgão ( 1886) e O Carnaval  dos
Animais ( 1886).

Na senda do sucesso do Concerto de Natal apresentado no
passado ano, a obra Magnificat, de Rutter, o Conservatório de
Música de Santarém volta a desenvolver uma parceria com a
Concórdia Música do Entroncamento. Desta feita, a obra
apresentada será a cantata Oratório de Noël, Op. 12, de Camille
Saint- Saëns, uma obra para cinco Solistas líricos, Coro, Orquestra
de Cordas, Harpa e Órgão. 
O Concerto irá decorrer pelas 18h00 do dia 20 de dezembro, na
Igreja da Sé, onde Irão atuar cerca de 45 músicos, entre
Instrumentistas e Coralistas. 
A Direção ficará a cargo do Maestro Pedro Correia, professor no
CMS e maestro na Associação Concórdia Música.

COMEÇAM OS
PREPARATIVOS PARA O
CONCERTO DE NATAL DO
CMS 2020

Camille
Saint-
Saëns

Workshop de Construção de Palhetas
Com o Prof. Luis Mota - Oboé

Inscreve-te já junto dos Serviços Administrativos!  


