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O mês de fevereiro foi marcado pela participação do CMS na iniciativa promovida pela Associação
Portuguesa de Instituições do Ensino da Música, o Seminário “Desafio de Boas práticas no Ensino
Artístico Especializado”, na senda da melhoria continua dos processos do EAE. Demos, ainda, inicio à
participação no Grupo de Trabalho para os Cursos Artísticos Especializados, através da Associação
Ensemble. Os resultados que daqui podem advir, sabemos que serão importantes e muito positivos na
melhoria continua da formação de crianças e jovens e no seu desenvolvimento cultural e artístico.
E porque o CMS continua a superar os obstáculos, impostos pela pandemia que continuamos a viver,
com resiliência e otimismo, a preparação do próximo ano letivo já está em marcha e por isso breve,
breve estarão abertas as inscrições de acesso ao Ensino Especial de Música em Regime Articulado
para o ano letivo de 2021/2022, pelo que estejam atentos. 
Preparamo-nos para receber o mês de março oferecendo à Comunidade Escolar, via plataformas
online, a realização de um evento para comemorar o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Como já é tradição do CMS, este momento será realizado em parceria com a Delegação de
Santarém do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, o qual para além da prata da casa irá ter
muitas surpresas a não perder.
Foi, também, com muito gosto e orgulho que conversamos com os alunos do Ensemble de Bandolins
do CMS, ministrado pelo Professor Rui Vicente e vos damos a conhecer a sua opinião na participação
deste Ensemble.
Deixamos-vos ainda a sugestão para conhecerem o filme que foi realizado na sequência das
Comemorações do Centenário de Bernardo Santareno, no ano 2020, em que o CMS esteve
ativamente envolvido. 
Apesar destes tempos de confinamento, continuamos com toda a determinação: pela Arte que nos
une! 

Inscrições em breve: fique atento!
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O CMS quis ouvir a opinião dos nossos alunos séniores sobre a sua experiência
no Ensemble de Bandolins, sob a coordenação do Professor Rui VIcente,
também professor de Viola Dedilhada desta escola, há cerca de 11 anos.

Vários compositores famosos prestaram-lhe homenagem como
Mozart (D. João), Hændel (Alexandre Balus), Paiselo (Barbeiro de
Sevilha), Verdi Ban (Otelo), etc.

Um bandolim é um instrumento musical de cordas no formato
semelhante a uma pera, podendo ter as costas abauladas ou
retas. Da família dos cordofones, possui encordoamento duplo,
com quatro ordens de cordas, no total oito que, tal como no
Violino, se afinam do agudo para o grave: Mi (E), Lá (A), Ré (D),
Sol (G).
As origens do bandolim remontam à Itália do século XVI e ligam-
no ao alaúde. Este instrumento criou raízes e muitos adeptos no
ambiente popular, mas não só. Construíram-se muitos Bandolins
de luxo, essencialmente para serem tocados por senhoras. Ainda
no princípio do século XX, as professoras primárias tinham,
aquando da sua formação, aprendizagem de Bandolim, facto
curioso que muitas vezes levava os seus pais a mandarem
construir, por encomenda, um Bandolim com data gravada no
tampo ou no estandarte, que correspondia ao dia de final de
curso ou à data de aniversário.

Razão da qual me encontro no Conservatório,
a aprender a tocar esse instrumento.  

Porquê a escolha do Bandolim e como inica
a aprendizagem deste instrumento?
A escolha do instrumento de Bandolim
aconteceu por mero acaso. Quando me
desliguei do serviço e passei ao regime de
aposentada pensei em seguir um dos meus
pequenos sonhos de adolescente: "tocar um
instrumento musical". Inscrevi-me na
Universidade Sénior de Santarém começando
por aprender cavaquinho, depois surgiu a
hipótese de começar a aprender viola ou
Bandolim. Ouvi o som do Bandolim - adorei - e,
sem saber tocar qualquer nota musical parti
para esta aventura.

  

Como está a encarar a experiência de
aulas não presenciais neste contexto
pandemia?
Encaro com muita dificuldade. Tanto é que,
em conjunto com o meu grupo e com o Prof.
Rui Vicente decidimos treinar a peça musical
que iniciámos nas aulas presenciais e,
combinámos mais uma ou duas peças. O
professor envia vídeos, elaborados por ele,
para nos ajudar. É isso que temos feito.

O mundo do espetáculo sempre me
deslumbrou... Quando tive oportunidade,
após a aposentação, inscrevi-me de imediato
numa tuna, num coro e comecei a aprender
Cavaquinho seguindo-se o Bandolim.

Qual a importância da música na sua
vida?
A música na minha vida é muito importante.
Como já referi era um sonho desde de muito
jovem. Desde que me lembro sempre cantei,
dancei, imitava pequenos gestos dos artistas,
etc.

  
Aluna Aida Coelho

A opinião dos nossos Alunos
do Ensemble de Bandolins

É um prazer trabalhar com os atuais alunos e espero continuar a
fazer parte da sua aprendizagem e das suas vidas!

O ensemble de bandolins é um momento onde a partilha de
conhecimentos da teoria da música e da técnica instrumental se
faz de forma alegre e rigorosa. 
Aberto aos alunos adultos, o ensemble de bandolins permite que
estes possam usufruir de uma aprendizagem adaptada aos
gostos musicais partilhados pelos integrantes e pelo professor,
numa abordagem muito eclética, a qual permite revisitar quer
temas de raiz popular, até peças de repertório erudito. 
Na atualidade, o ensemble é composto por 4 elementos os quais
mostram muito interesse pelos conteúdos programáticos, pela
sua participação no Ensemble  e permanecem atentos à sua
evolução pessoal.

O  E N S E M B L E  D E
B A N D O L I N S  
D O  C M S  

C o n h e c e  o  B a n d o l i m ?

Assim, quando soube que o Conservatório de
Música de Santarém tinha aberto inscrições
para ministrar o curso livre de Bandolim resolvi
inscrever-me. A par do instrumento é ensinada
a Formação Musical que acompanho com
satisfação.  

Porquê a escolha do Bandolim e como inica
a aprendizagem deste instrumento?
Sendo um instrumento de música tradicional,
embora Vivaldi, Beethoven e Prokofiev tenham
escrito peças para Bandolim, este tem uma
sonoridade musical que sempre me apaixonou.

Devido à instabilidade da “Internet” e,
sendo uma aula de grupo, os alunos não
quiseram aulas online. No entanto, o
Professor Rui Vicente, envia vídeos por ele
gravados, através dos quais nos ensina a
música que estamos a aprender.  

Como está a encarar a experiência de
aulas não presenciais neste contexto
pandemia?

Em termos lúdicos a música sempre foi
importante para mim porque me proporciona
uma sensação de bem-estar. Como gosto de
escrever e pintar, a música ajuda na minha
concentração e raciocínio. Já estou
reformada, mas não esqueço que durante a
minha vida ativa, bastante stressante, a
primeiro coisa que fazia quando chegava a
casa era ouvir música para recarregar as
minhas energias. Até enquanto mãe fiz com
que os meus filhos aprendessem um
instrumento. A minha filha toca piano e o meu
filho toca guitarra.

Qual a importância da música na sua
vida?
Disse Platão: “Primeiro, devemos educar a
alma através da música e, a seguir, o corpo
através da ginástica”.

(Pelo Professor Rui Vicente)

Aluna Maria da
Conceição Matos

Para mim a música  é  o melhor  calmante
para o espírito.  É  a melhor  forma de
comunicação  entre os povos. Que tristeza 
 seria o Mundo sem MÚSICA.

Qual a importância da música na sua
vida?

O nosso grupo  não  aderiu às  aulas online,
mas não  temos parado porque o nosso 
 Professor  Rui Vicente  tem enviado a cada
elemento as indicações  necessárias  para
continuarmos a estudar a peça  que tínhamos
iniciado quando entrámos em confinamento.
Entre os 4 alunos e professor o contato tem-
se mantido.  

Como está a encarar a experiência de
aulas não presenciais neste contexto
pandemia?

  

Aluna 
Marília Nogueira

Escolhi bandolim porque gosto da sonoridade
do instrumento e dos seus trinados.
Frequentei durante algumas décadas a
Orquestra Típica de Santarém como coralista
e deliciava-me a ouvir o naipe de bandolins.
Pensava muitas vezes "como eu gostaria de
tocar como os meus colegas", mas o não 
 saber música ia adiando essa experiência,
até  que resovi vir à  fonte  beber
conhecimentos. Em boa hora entrei no
Conservatório de Santarém.

Porquê a escolha do Bandolim e como
inica a aprendizagem deste instrumento?

Sempre gostei de música. Em jovem tive uma
breve passagem por uma banda filarmonica.
Hoje tenho uma vasta coleção de discos vinil
e CDs. Muita da música que não passa nas
rádios, orquestras de música ligeira, Frank
Pourcel, Paul Mauriat, etc. Sou fã dos Beatles
e Bee Gees, gosto do folclore português,
fado e  muita música clássica.

Qual a importância da música na sua
vida?

Aulas de bandolim não presenciais (por Teams)

Como está a encarar a experiência de
aulas não presenciais neste contexto
pandemia?

  
Aluno Nuno Rei

Porquê a escolha do Bandolim e como inica
a aprendizagem deste instrumento?
Quando chega a reforma temos a ilusão de
que iremos ter tempo para fazer aquilo que
não tivemos  tempo para fazer. Pura ilusão!
Havia lido que para ter uma reforma activa
devia ter que fazer pelo menos 3 coisas,
aprender uma lingua, aprender a tocar um
instrumento e ter um passatempo de trabalhos
manuais. Encontrei tudo isso na UTIS,
Universidade Terceira Idade de Santarém.
Matriculei-me em Italiano, pintura, pergamano
e  apareceu uma turma de Iniciação ao
Bandolim. Iniciei-me neste instrumento de
sonoridade agradável, muito da nossa
tradição  popular e folclórica. O Professor é
um ótimo executante mas achei que uma aula
por semana era pouco e para quem não teve
iniciação musical, encontrei no Conservatório
de Santarém aquilo que precisava, mais bases
musicais.

não temos, mas se Deus quiser em breve
estaremos todos juntos para tocarmos e tirar
duvidas e aprender novas musicas .



Parabéns à Ensemble pela iniciativa! Ficaremos, com
expectativa, a aguardar a próxima edição.        

Decorreu, durante alguns sábados entre os meses de janeiro e
fevereiro, em formato digital, o Seminário "Desafios e Boas
Práticas no Ensino Artístico Especializado" promovido pela
Associação Portuguesa de Instituições de Ensino da Música, da
qual o nosso Conservatório é associado.
Foi apresentado um diversificado leque de temas, os quais,
quer pela sua pertinência, quer pela qualidade dos oradores
convidados, permitiram momentos de reflexão e partilha, tão
relevantes para o processo de melhoria contínua que temos em
marcha.
Temas como: "O EAE nos dias de hoje", "A  Internacionalização
do EAE", "Prevenção de lesões em Músicos e Bailarinos", 
 "Provas de Admissão ao 5º ano", "A Ansiedade na
Performance", "Procedimentos Administrativos no EAE" e "A
Avaliação no EAE", fizerem destes encontros, momentos de
privilegiada aprendizagem, de todos os que tiveram
oportunidade de se inscrever. Da parte do CMS, fizeram-se
representar a Direção, a Direção Pedagógica, alguns
professores e colaboradores da nossa Escola.

O filme "Memorável Bernardo Santareno", pseudónimo
literário do médico António Martinho do Rosário, nascido em
Santarém em 19 de Novembro de 1920, já está publicamente
disponível no Youtube.

As comemorações do centenário do nascimento de
Bernardo Santareno, realizadas durante o ano 2020 em
Santarém, deram origem a um filme proposto e realizado
por Ana da Silva e José Manuel Soares, ambos professores
da Escola Superior de Educação de Santarém.
Com edição de José Manuel Soares, o registo reúne
excertos dos eventos comemorativos de todas as entidades
envolvidas, que colaboraram na compilação e envio à
equipa de Produção - Ana da Silva e Carlos Oliveira
(Chona), das suas próprias filmagens e fotografias.
Os registos da participação do CMS poderão ser
apreciados neste filme, nomeadamente a Comemoração do
Dia Internacional da Mulher, a 08 de março de 2020, na
Biblioteca Braancamp Freire, sob o mote "Santareno e as
Mulheres".  

Conservatório de Música de
Santarém representado  de forma
significativa no Seminário da
ENSEMBLE

Comemorações do
Centenário de Bernardo
Santareno em filme com a
participação do CMS 

CMS prepara mais uma Comemoração
do Dia Internacional da Mulher

Fique atento!

No dia 08 do próximo mês de março iremos, como
habitualmente, comemorar o Dia Internacional da Mulher. O
CMS, numa parceria com a Delegação de Santarém do
Sindicato de Professores da Grande Lisboa, irá preparar um
evento, desta vez em formato on line. 
Serão várias as surpresas que poderá acompanhar no nosso
site, página de FB,  Instagram e no Canal do Youtube.  



É, pois, com enorme sentido de responsabilidade que informamos os nossos
Professores, Alunos, Cooperadores e demais membros da Comunidade
Educativa que nos leem, que o Conservatório integra este Grupo de Trabalho,
através da Associação Ensemble, a qual é representada no Parlamento, pelo
seu Presidente, Dr. João Correia. 

Os Cursos Artísticos Especializados (CAE) são ofertas educativas e
formativas do ensino básico e do ensino secundário, reconhecendo-se, no
quadro internacional, a qualidade das práticas pedagógicas realizadas nas
escolas que os oferecem, tal como é o caso do Conservatório de Música de
Santarém.
As medidas estabelecidas nas últimas duas décadas permitiram aumentar o
número de alunos nos vários CAE, promover uma maior articulação entre as
escolas do ensino geral e as escolas com CAE, melhorar a integração dos
currículos nas ofertas de nível básico e secundário respeitando a
especificidade de cada curso e adequar o acesso ao ensino superior a estas
formações.
O CMS e muitas outras escolas que ministram CAE têm vindo a desenvolver
iniciativas promotoras dos mesmos junto de outros estabelecimentos de
ensino geral, de forma a permitir o acesso a estes cursos ao maior número de
alunos que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico e, consequentemente,
aumentar o número de alunos que frequentam os CAE de nível básico. 
Os CAE revelam-se, hoje, participantes ativos no desenvolvimento artístico e
cultural da sociedade, potenciado pelo consequente crescimento muito
significativo do número de estabelecimentos que os oferecem. 
Neste âmbito, com o fim de estimular e apoiar o ensino em domínios não
abrangidos, ou insuficientemente abrangidos, pela rede pública, o Estado
tem vindo a celebrar contratos de patrocínio com as entidades titulares de
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo que os ministram. 
O Ministério da Educação, ciente da importância deste tipo de Ensino, criou
recentemente o Grupo de Trabalho para os Cursos Artísticos Especializados
(GTCAE) reconhecendo: 
i) O contributo do ensino artístico especializado para o desenvolvimento
cultural e artístico dos alunos, independentemente do percurso escolar que
cada um possa realizar em função dos seus objetivos; 
ii) A importância da cultura artística na formação das crianças e jovens
expressa no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;
iii) A importância de alargar a possibilidade de acesso à frequência dos CAE
ao maior número de jovens e equilibrar a oferta nos níveis básico e
secundário, considerando os desejáveis níveis e padrões de qualidade;
iv) A necessidade de conciliação da rede destas ofertas nas áreas das Artes
Visuais e Audiovisuais, da Dança e da Música, estabelecendo medidas que
permitam uma evolução eficiente da rede; 
v) A necessidade de produção de reflexão sobre o modelo de financiamento
atualmente existente; 
A Missão do GTCAE apresenta-se multifacetada: analisar a evolução das
ofertas educativas e formativas de Cursos Artísticos Especializados, propor
cenários alternativos de reordenação da rede, avaliar o atual modelo de
financiamento no âmbito dos contratos de patrocínio e apresentar propostas
de melhoria, propor modelos alternativos de monitorização da execução
física e da qualidade pedagógica, bem como de apuramento de resultados,
propor modos de integração das especificidades das diferentes ofertas no
referencial de avaliação externa das escolas recentemente aprovado e
propor eventuais alterações normativas.

Encontra-se a decorrer a 1ª edição da
Formação online - "Projetos Artísticos: O
Cavaquinho" – o potencial dos
instrumentos tradicionais no ensino da
música, dirigido aos professores dos
grupos 250 e 610.
O formador é o músico e compositor
Daniel Cristo. 
Estão abertas as inscrições para uma
nova edição no site da Associação
Portuguesa de Educação Musical. 

Em breve o Conservatório de Música de
Santarém irá divulgar, como
habitualmente, os procedimentos para o
Ingresso dos alunos que irão pela primeira
vez frequentar o 5º ano  (2º Ciclo do
Ensino Básico) e que poderão usufruir
gratuitamente do Ensino Artístico
Especializado da Música. Esteja atento ao
Site do CMS e à página do FB. 

C M S  r e p r e s e n t a d o  n o  G r u p o  d e  T r a b a l h o
p a r a  o s  C u r s o s  A r t í s t i c o s  E s p e c i a l i z a d o s
( G T C A E )

D I V U L G A Ç Ã O
E X T E R N A


