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Informamos que os Serviços Administrativos do Conservatório de
Música de Santarém se encontram a funcionar em regime de
teletrabalho.
Todos os contactos deverão ser efetuados para os seguintes e-mails:

vai ficar tudo bem...

#FIQUEEMCASA#FIQUEEMCASA

Este mês de março de 2020 ficará para sempre na nossa memória coletiva pelo
espoletar de uma pandemia que veio condicionar as nossas relações, designadamente
no que concerne ao desfrutar da companhia dos avós, pais e netos.  Reconhecendo o
sério risco para a saúde dos nossos colaboradores, dos alunos e respetivos
acompanhantes decidiu-se oportunamente suspender as aulas presenciais por tempo
indeterminado. Em consenso com os encarregados de educação, o corpo docente foi
capaz de encontrar soluções de ensino à distância que têm permitido manter a
atividade pedagógica.
Antes de vigorar o estado de emergência foi possível envolver a nossa comunidade
em eventos que em muito dignificaram o Conservatório – vejam-se as exibições da
Orquestra e do Grupo de Música Contemporânea no Cartaxo Youth Summit, bem
como de alunos e professores na comemoração do Dia Internacional da Mulher (no
Salão Nobre da Biblioteca Municipal Braancamp Freire). Dos eventos realizados (e
dos que se virão a realizar), se dá conta através das redes sociais, com a novidade de o
Conservatório ter, agora, um canal no YouTube.
Apraz-nos, ainda, informar a comunidade que os colaboradores do Conservatório
receberam formação no âmbito do Código de Conduta, recentemente instituído,
tendo havido uma discussão livre e muito participada, à qual não faltaram os
dirigentes. 
Estamos saudosos de ouvir a alegria dos alunos e o som dos instrumentos!
#FIQUEEMCASA



A primeira edição do CARTAXO YOUTH

SUMMIT aconteceu nos dias 6 e 7 de março, no

Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo.

O evento teve como principal objetivo

apresentar uma vasta oferta de ensino,

formação e saídas profissionais.    O CARTAXO

YOUTH SUMMIT procurou unir a experiência de

profissionais e professores com as ambições de

empresários e os anseios dos jovens

estudantes, para que possam ajudar estes

últimos a decidir a sua profissão com

segurança e informação fundamentada,

alicerces de um futuro promissor.

Pretendeu-se dar a conhecer o universo das

ofertas educativas, formativas e saídas

profissionais, com uma dinâmica que aposta na

vertente prática e experimental. Universidades

públicas e privadas, centros de formação

profissional e instituições públicas de educação

e formação de vários locais do país marcaram

presença no Cartaxo, ao longo de dois dias,

disponíveis não apenas para dar informação,

mas também para mostrar, na prática, o que se

faz nas mais variadas áreas. Foi neste contexto

que o Conservatório de Música de Santarém

esteve presente, representado pela sua

Orquestra e o Grupo de Música

Contemporânea. A atuação mostrou a

diversidade e a competência dos alunos do

Conservatório a todos os visitantes presentes

no certame. Os alunos foram dirigidos pelo seu

Professor, o Maestro José Rodrigues. Desses

momentos ficam alguns dos registos.  

CONSERVATÓRIO PRESENTE NO YOUTH SUMMIT
CARTAXO

Neste momento de necessidade de

isolamento social, as redes sociais

assumem um papel preponderante na

facilitação do processo de comunicação

 
CONSERVATÓRIO ADERE AO

INSTAGRAM E CRIA CANAL DE
YOUTUBE

e na aproximação, ainda que virtual, entre as pessoas. Neste

contexto, o Conservatório de Música de Santarém vem divulgar

os seus novos canais nas redes sociais Instagram e Youtube.

Estamos a crescer, cada vez mais, e, para isso, a ajuda de
todos é imprescindível. Gostaríamos de o convidar a visitar as
nossas páginas, subscrevendo-as, para não perder nenhuma
novidade. Estamos juntos! 

#FIQUEEMCASA

 
Professores  do
Conservatório asseguram
aulas à distância
Apesar da suspensão das aulas presenciais no
Conservatório, dado o preocupante cenário de
pandemia que infelizmente atravessamos, o
Corpo Docente da nossa Instituição tem estado
em contacto com os alunos, de forma a mantê-
los ativos durante esta interrupção letiva
forçada. Assim, visando garantir a continuidade
no processo Ensino-Aprendizagem e a
motivação dos Alunos, o Corpo Docente está a
desenvolver um conjunto de atividades a
distância através das redes sociais e
plataformas online, através das quais os
conteúdos são partilhados e sobre os quais é
dado feedback aos alunos.
Vamos acreditar que este inquietante momento
não seja muito duradouro e que possamos, em
breve, voltar à nossa desejada rotina
quotidiana.



No passado dia 08 de março, pelas 17.00, o Conservatório

de Música de Santarém organizou um evento de

comemorativo do Dia Internacional da Mullher. 

A iniciativa que encheu o Salão Nobre da Biblioteca

Municipal Braancamp Freire  foi desenvolvida com o apoio

da Autarquia e em parceria com o Sindicato de

Professores da Grande Lisboa, o Centro Dramático

Bernardo Santareno, o Gabinete de Santarém da

Associação Portuguesa de Apoio à Vitima e a Poemas e

Fantasia Associação. 

Sob o mote "Santareno e as Mulheres", a tarde de Musica,

Pintura e Poemas, reuniu várias personalidades de

Santarém, que partilharam a sua Arte: 

- Na Poesia- Carmen Ludovino, Everilde Pires, Luísa Cotrim,

Maria Beatriz Martinho, Paula Nunes e Purificação Nunes

disserem poemas de Bernardo Santareno;

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

- Na Música- Os Alunos do Conservatório: Helena Ramos, Maria

Beatriz Montez, Daniel Ferreira, João Ferreira, Mariana Pereira,

Simón Scharff, Maria do Rosário Videira, Guilherme Almeida, José

Carpelho, atuaram brilhantemente; alguns com acompanhamento

ao piano pela Professora Jenniffer Granlund e todos sob o olhar

atento dos professores presentes- André Piolanti, Diana da Rama,

Patrícia Tomé e Joana Fernandes; também o Professor de Viola

Dedilhada João Barreiro actuou em duo com o colaborador do

Conservatório, o Flautista David Teles.

- Na Pintura: a artista plástica Fernanda Narciso acedeu ao

convite da Direção do Conservatório, pintando, no decorrer do

evento, uma tela alusiva a Bernardo Santareno. 

Foi uma tarde feita de Arte, repleta de fortes emoções, dedicada

a todas as mulheres e que culminou com a apresentação da tela

de Fernanda Narciso e a  entrega de um ramo de flores a todos

os intervenientes.  



Os Alunos do Conservatório participaram numa visita de estudo ao

Museu de Música Mecânica situado em Palmela no dia 26 do

passado mês de fevereiro.  A iniciativa teve a coordenação da

Diretora Pedagógica Sónia Tomás e o apoio do Professor João

Barreiro e Nuno Pinheiro, os quais acompanharam os mais de 30

alunos que se inscreveram. 

O Museu da Música Mecânica tem como missão o estudo,

preservação, valorização, divulgação e fruição de uma coleção

particular representativa da música mecânica, decorrente

sobretudo entre os finais do séc. XIX até à década de 30 do séc.

XX. A coleção do museu é constituída por mais de 600 peças que

se movimentam por sistemas exclusivamente mecânicos, todas em

perfeito estado de funcionamento.

ALUNOS DO CONSERVATÓRIO DE
MÚSICA DE SANTARÉM REALIZAM
VISITA DE ESTUDO AO MUSEU DE
MÚSICA MECÂNICA

Conservatório promove Ação de 
Formação sobre o novo Código de Conduta 
Decorreram, no passado mês de fevereiro, três edições da Ação
de Formação sobre o novo Código de Conduta do Conservatório
de Música de Santarém. Tratou-se de uma Formação interna cujos
destinatários foram todos os colaboradores da escola (docentes e
não docentes) e que visou não só dar a conhecer o novo
documento orientador, como também fomentar a melhoria
contínua do desempenho de cada elemento desta equipa que é o
Conservatório.
Este Código de Conduta surge com o objetivo de partilhar os
valores que nos devem orientar no quotidiano profissional,
devendo ser entendido como um modelo, um guia de ação para o
exercício das atividades, funções e iniciativas que tomamos e,
acima de tudo, como uma referência no desempenho de um
serviço de qualidade que prestamos. 

O espólio que podemos encontrar é pertença do

colecionador Luís Cangueiro, que nasceu em Prado

Gatão, concelho de Miranda do Douro. Fez os seus

estudos secundários em Bragança e em 1962

ingressa na Faculdade de Letras da Universidade

de Coimbra onde obtém a licenciatura em

Filologia Clássica.Na casa onde nasceu existia

uma “Ariston” e as memórias dessa caixa de

música motivaram-no porventura a adquirir a

primeira peça da coleção em 1986. A sua ligação

de sempre à música, o espírito colecionista, o

interesse pelas antiguidades a que se junta um

grande entusiasmo pelo som e pelo sistema

mecânico destes instrumentos, incentivaram-no a

reunir este acervo que é constituído pelas mais

diversas tipologias da música mecânica.


