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A Direção

I Concerto (on line) em Família

do CMS- Incrições Abertas. 

CMS comemora o Dia Mundial

da Dança com apresentação de

performance digital.

Alunos de Piano representam

CMS no Concurso de Piano on

line de Oeiras.

Conservatório promove

Concurso Online dos Alunos do

Departamento de Teclas e

Acordeão.

No Conservatório não paramos!

Estamos ON

16 de março de 2020. Corona Vírus tudo mudou. Numa correria galopante por todo o mundo,

por todos os países, por todas as cidades, até que veio bater à porta  do Conservatório de Música

de Santarém! 

Mas não o deixámos entrar... desconhecia a força e a determinação da nossa Escola! 

Por brevíssimos dias, as mãos dos músicos não abraçaram os instrumentos e a sala de dança não

recebeu os passos enramados na beleza dos nossos alunos de Ballet e Dança Contemporânea.

Contudo... a magia aconteceu como sempre, numa evasão à realidade pandémica. E em

curtíssimo tempo, um turbilhão de luxúria saudável de novas vias de aprendizagem e

comunicação desenhou-se com a lucidez de quem faz Arte! E à Arte não se dão tréguas... Ela

rodopia sem parar, na senda harmoniosa do querer, no incessante caminho de chegar a quem a

deseja, a quem dela precisa, com quem ela vive. Neste caso foram os nossos professores e alunos,

que num elo indestrutível de ensino e aprendizagem trilharam as vias mais rápidas para que

nada parasse, para que ninguém fosse vencido. Claro, também e sempre de mãos dadas com a

Direção e demais Colaboradores.

Têm acontecido construções de vias de ensino de Música e Dança, desenhadas sempre com a

habitual disponibilidade, numa oferta feliz e com a qualidade que se exige, limitada apenas pelos

condicionalismos desta pandemia.

A Direção enlaçada a todos vós, com o amor que dedica a todos em geral e a cada um em

particular, quer convosco dizer em uníssono, que nada nos vencerá e fará desistir deste

magnífico Projeto, quase a completar 35 anos de vida, o Conservatório de Música de Santarém.

Terminamos, pois a emoção do momento não permite continuar por agora!

Importa só dizer-vos que as saudades já são muitas - estar diariamente com os professores, com

os alunos, com os seus familiares, com os nossos colaboradores do trabalho quotidiano de que

nascem projetos e mais projetos que a todos nos envolvem. E num pulsar gigante de afetos, com

lágrimas teimosas a esborratar estas linhas escritas com o coração emocionado, mas confiante.

Por ora, neste segundo, sentimos o vazio dos corredores, onde acontece a saudade que dói!  

NO CONSERVATÓRIO

conservato r iosantarem@gmai l .com
dpconservato r iosantarem@gmai l .com

di recao.conservato r iosantarem@gmai l .com

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:
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Contamos com todos para que no dia
17 de Maio, pela 17 horas, se liguem
ao Facebook ou ao nosso canal de
Youtube e apesar de cada um em sua
casa, possamos cantar os Parabéns
ao nosso Conservatório. 

Os tempos de incerteza que estamos
a viver, trazem-nos o desafio de
encontrar novas formas e soluções de
continuarmos o nosso percurso como
Escola ao serviço da Arte e da
Cultura. 
O estado de emergência atual
trouxe-nos, a todos, a necessidade
de alterar o caminho programado.
Contudo, não nos irá impedir a
concretização dos nossos projetos.
Num momento em que o isolamento
social de cada um de nós e
respetivas famílias é um imperativo a
cumprir, abrem-se novas
possibilidades e o mundo digital ao
nosso dispor torna-se um verdadeiro
aliado. Nesse sentido e dando
continuidade ao seu Plano de
Atividades, a Direção do
Conservatório, irá comemorar o seu
35º Aniversário e em simultâneo, o
Dia Internacional da Família num
evento com um formato diferente: o I
Concerto on line em Família. 
Convidamos todos os Alunos e
Professores do Conservatório de
Música de Santarém, a lançarem o
desafio aos seus familiares e
participarem nesta festa, enviando
um video com a sua atuação em
parceria. 
As inscrições continuam abertas!  

I CONCERTO EM FAMÍLIA DO CMS (ON LINE) 



O professor de Dança Contemporânea do
Conservatório, Juan Seller, lançou o desafio e os
alunos acederam à chamada. Assim, no próximo
dia 29 de abril, o Dia Mundial da Dança será
comemorado no CMS através de uma
performance digital a ser transmitida no
Facebook e no canal do Youtube, pelas 21 horas. 
Trata-se de uma peça baseada numa coreografia
original proposta pelo professor da disciplina.
Com base nesses movimentos, durante as aulas e
através de indicações pedagógicas, toda a peça
foi sendo construída com sugestões coreográficas
criadas pelos próprios alunos, tendo como mote
os sentimentos e as emoções sentidas durante
estes períodos de confinamento imposto pela
pandemia que vivemos.
Também os professores de música do CMS, João
Correia e João Loureiro (Viola Dedilhada) e
Patrícia Tomé (Violino) participaram na iniciativa,
compondo peças originais com base nas
coreografias dos alunos.
A não perder!

O Concurso de Piano de Oeiras (CPO)

é uma iniciativa da Associação

CulturXis e conta com o apoio da

Câmara Municipal de Oeiras. Terá

lugar no Templo da Poesia, situado no

baluarte da poesia e arte escultórica

do Parque dos Poetas, em Oeiras. O

CPO assume-se como o palco do

trabalho desenvolvido por jovens

pianistas, numa oportunidade de se

apresentarem perante um Júri

diversificado entre

docentes/concertistas de referência

nacional e internacional. 

Pretendemos que esta iniciativa seja

parte integrante na formação dos três

estudantes de piano que irão em

representação do Conservatório de

Música de Santarém pela oportunidade

de performance, pelo fervor da

partilha, e sobretudo pela

aprendizagem e desenvolvimento de

competências técnicas e artísticas.

CMS COMEMORA O DIA
MUNDIAL DA DANÇA COM
APRESENTAÇÃO DE
PERFORMANCE DIGITAL

"Do nosso isolamento, à distância, podemos
assim nos encontrar, abraçar, tocar e dançar
juntos novamente... O nosso singelo contributo
neste dia! Um grande abraço para o mundo
inteiro." Juan Seller

CMS representado por
alunos de piano no
Concurso de Piano de
Oeiras

Os alunos do 2º grau de piano da Classe do
Professor André Piolanti, que irão participar no
Concurso de Piano de Oeiras: Helena Ramos,
Maria Beatriz Montez e Rúben Gonçalves.



Caríssimos Professores, Alunos, Pais e Colaboradores

O momento de pandemia que vivemos é não só um grande desafio para os sistemas
educativos em geral, mas também e principalmente, uma oportunidade para
desenvolvermos formas alternativas de ensinar e partilhar o conhecimento.
O Conservatório teve que se reinventar, abrindo novos caminhos no Ensino Artístico
Especializado; os professores, em pouco menos de um num mês, tiveram também que
se reinventar, utilizando novas estratégias e ferramentas digitais pouco habituais neste
tipo de ensino.
Também aos pais está a ser exigido um enorme apoio para que, nas suas casas,
muitos em regime de teletrabalho, acompanhem os seus filhos nas suas
aprendizagens, num processo de gestão familiar e profissional que nem sempre é fácil.
É neste contexto de profundas mudanças que a Direção do Conservatório de Música
de Santarém, vem junto de cada Professor, Aluno e respetivo Encarregado de
Educação reconhecer a sua importância na implementação desta nova realidade do
Ensino a Distância com que iniciámos o terceiro período. 
Em parceria, com o empenho e a dedicação de todos os que fazem parte deste
Conservatório-  Direção, Professores, Alunos,  seus Pais e demais
Colaboradores,  conseguimos delinear estratégias e organizámo-nos, à procura das
melhores soluções para chegar aos nossos Alunos e prosseguirmos a nossa Missão
com a qualidade de sempre.
As circunstâncias podem ter-nos obrigado a mudar o rumo, mas continuamos a
trabalhar, certos dos nossos objetivos.
Os mais afetuosos cumprimentos.

Pela Direção

Maria Beatriz Martinho
Pedro Oliveira
Arlete Graça
Roselyne Canavarro

É com enorme entusiasmo que a Direção do Conservatório acolheu a proposta do Coordenador do

Departamento de Teclas e Acordeão, o Professor André Piolanti, que em parceria com os Professores do

Departamento, irão levar a cabo o I Concurso Online dos Alunos de 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 dos alunos de Órgão e

Acordeão para o dia seguinte, 14 de Junho. Poderão participar alunos do primeiro ao quinto grau e,

também alunos em regime livre.   

As fichas de inscrição online estarão disponíveis a partir do dia 05/05 de 2020 no site do Conservatório

em: https://conservatoriodemusicadesantarem.pt

  

Depois do impacto inicial que a

pandemia nos trouxe,

gradualmente, as atividades

entram no seu ritmo de relativa

"normalidade". Esta situação

inesperada levou-nos a ter que

encontrar forças e a descobrir

novas competências para lidar

com procedimentos que poucos

podiam prever viessem um dia a

ser utilizados no Ensino das Artes: o

Ensino a Distância.

Reconhecendo o empenho e a

dedicação dos Professores, Alunos,

Encarregados de Educação e

Colaboradores do Conservatório

neste novo cenário, a Direção do

CMS endereçou a todos uma

mensagem, o qual partilhamos com

os nossos leitores.

A todos, o nosso obrigado!

Conservatório promove Concurso Online para Alunos do
Departamento de Teclas e Acordeão. 

NO
CONSERVATÓRIO


