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Votos de um ano letivo saudável com as aprendizagens que se impõem, sempre na luxúria indispensável dos
afetos. Aqueles afetos que no Outono estão projetados nas cores quentes do entardecer, dos frutos da época,
nos sons da Música que nos embala por tanto a querermos, nos movimentos da Dança que construímos com o
nosso desejar de Vida e  Arte. O Outono desabrochou e com ele logo, logo de seguida, aconteceu a
Comemoração do Dia Mundial da Música num concerto esplendoroso de encanto, com o casamento do trinar da
Violeta e da Guitarra Clássica. Beleza levado ao rubro pelo enquadramento místico e histórico da nossa Igreja da
Misericórdia! Mais uma vez a nossa gratidão ao senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. É
esta dádiva de partilha de Arte, afetos e beleza, em desejo permanente e consentido, que tornam estes
momentos em propostas assertivas de objetivos  a que nos propomos.
Também neste dia o Conservatório entregou à sua aluna Vitória Gorjão a "Bolsa de Estudo por Mérito Professora
Leonor Leitão-Cadete", para o ano letivo que ora se iniciou, 2020/21 . Já é a segunda vez que esta aluna foi alvo
de tal distinção. Parabéns, querida Vitória!  O Conservatório acompanhar-te-á nos êxitos que te esperam, sempre
com a felicidade a que tens direito.
Agora uma notícia que nos deixa muita saudade. Saudade da sua mestria, do seu amor a este Conservatório
onde deu aulas desde o primeiro dia, com brilhantismo e dedicação. É ele o nosso inesquecível, grande amigo e
enorme Professor: Acácio Resende. Esta casa continua a ser também sua, bem como a realidade da grata
amizade que viverá sempre nos corações de quem foi seu aluno ao longo destes 35 anos de vida  e de todos nós
que consigo conviveram numa diáspora única e consonante, de parceria de objetivos de vida para esta Escola.  É
este o caminho que entendemos valer a pena: uma continuidade do nosso desejo, do nosso querer, uma dilatação
do nosso ser, numa correia transmissora de empenho e afetos na turba de um sorriso doce e musical. 
Esta continuidade acontece em todos os momentos da nossa vida académica e artística: este ano com a entrada
de mais  quatro Cursos de Instrumento (Contrabaixo, Fagote, Trompa e Violeta) e  um novo Projeto na área da
Dança Contemporânea. 
Assim vivemos, assim crescemos, assim oferecemos a todos quantos nos procuram para connosco caminhar, trilhos
de Arte e de sensibilidade.
Vivam todos os alunos e professores do mundo!

Concerto de Comemoração do Dia
Mundial da Música 

Atribuição da Bolsa de Estudo por
Mérito "Professora Leonor Leitão-
Cadete"

Professor Acácio Rezende despede-
se do Conservatório

Conservatório de Música de
Santarém aumenta a sua oferta
formativa a novos instrumentos:
Conheça os novos Professores

Professora Isabel Loureiro, integra
a Direção Pedagógica do
Conservatório de Música de
Santarém 

Novo Programa de Dança
Contemporânea do CMS
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No dia 03 de outubro o Conservatório comemorou, mais

uma vez, o Dia Mundial da Música (que se celebra

anualmente a dia 01/10) com um Concerto na Igreja da

Misericórdia, pelas 16h00, em Santarém. 

O evento teve a brilhante participação dos músicos e

professores do Conservatório - Isabel Pereira, em Violeta e

o João Loureiro em Guitarra Clássica, os quais

Interpretaram alguns temas de autores espanhóis, em duo,

de seu nome Tessitori,  cuja designação dá nome ao seu

álbum de estreia.  

O espaço gentilmente cedido pela Santa Casa da

Misericórdia de Santarém, encheu-se para o evento, com a

garantia de todas as recomendações de segurança

emanadas pela DGS.

No público, para além da presença de várias

personalidades civis, militares e religiosas de Santarém,

estiveram também presentes alguns Alunos e Professores

do CMS. 

O Dia Mundial da Música foi instituído em 1975 pelo

International Music Council, uma instituição fundada em

1949 pela UNESCO, que agrega vários organismos e

individualidades do mundo da música. São objetivos do Dia

Mundial da Música:

- Promover a arte musical em todos os setores da

sociedade;

- Divulgar a diversidade musical;

- Aplicar os ideais da UNESCO, como a paz e amizade

entre as pessoas, a evolução das culturas e a troca de

experiências.

CONCERTO
COMEMORATIVO DO
DIA MUNDIAL DA
MÚSICA



Leonor Leitão-Cadete nasceu a 4 de Dezembro de 1929, em Lisboa.
A sua obra de composição é vasta, em particular os seus
improvisos, sendo de referir a gravação de um duplo CD de piano,
intitulado Imagens da Minha Vida, em 2003. Tem muitas outras
obras para piano, obras orquestrais e algumas para bailado, para
além de obras corais e de música sacra. A este propósito são de
destacar Fátima Revisitada em Música (Roma Editora- 2008) e À
Memória do Beato João Paulo II (Paulinas Editora– 2011). 
Para além de intérprete e compositora, Leonor Leitão-Cadete foi
autora de vários programas na Rádio Televisão Portuguesa: “Os
jovens e a música”, “Caixinha de Música” e “Folhas Soltas”, onde
se revela o seu talento como pedagoga. Também na RTP realizou
32 programas de improvisação ao piano em direto. 
Em Alpiarça começa a lecionar piano aos dezanove anos, dando
aulas a cerca de quarenta alunos. Foi também aí que presidiu à
Pró-Arte, organizando concertos mensais. 
Como professora, assumiria, ainda, a Presidência da Comissão
Instaladora da Escola de Música do Conservatório Nacional.
Fundou e foi Diretora do Conservatório Regional de Tomar.
Participou na Estruturação do Ensino Artístico na Educação,
nomeada pelo então Secretário de Estado da Reforma Educativa,
Carrilho Ribeiro, elaborando um documento onde constavam as
linhas fundamentais para o desenvolvimento das Artes em
Portugal, dando, ainda, apoio pedagógico àquele gabinete. Foi
também Diretora Pedagógica e Artística da Escola de Música
Nossa Senhora do Cabo de Linda-a-Velha, Professora Convidada
do Curso Superior de Piano do Conservatório Regional de Coimbra,
Conselheira da Escola de Música de Santarém, o nosso atual
Conservatório de Música de Santarém. 

Durante o Concerto Comemorativo do Dia Mundial da
Música realizou-se a cerimónia de entrega da Bolsa de
Estudo por Mérito "Professora Leonor Leitão-Cadete" à
aluna, Vitória Sofia Rodrigues Gorjão, a qual obteve a sua
atribuição pelo segundo ano consecutivo. 
Devido ao contexto de pandemia, não foi possível à
Professora Leonor Leitão-Cadete estar fisicamente
presente. Contudo,  o público teve oportunidade de
relembrar um dos seus magníficos improvisos com que nos
brindou no evento do passado ano, na Igreja de Santa
Clara. Foi também com emoção que ouvimos as palavras
que dedicou à aluna bolseira.  
Muitos Parabéns à Vitória!

CMS atribui Bolsa de Estudo por
Mérito "Professora Leonor Leitão-
Cadete" 

A Aluna bolseira, Vitória Sofia Gorjão, com sua mãe.

Momento registado na
cerimónia do ano 2019, na Igreja
de Santa Clara, em Santarém

Professora Leonor 
Leitão-Cadete

UO momento da atuação da Aluna Vitória Gorjão

"Querida Vitória Gorjão  é com uma grande alegria

e orgulho que, no meu piano distante, estendi as

minhas mãos sobre o teclado para te aplaudir. 

És uma jovem discreta e com humildade que o artista

e o pedagogo deve ter. 

És uma jovem de grande mérito.

Em ti brilha a tua capacidade humana com a beleza

da arte divina da música que tu vives e onde estás

inserida. 

É com respeito que te confio, pela segunda vez ,este

prémio que te foi atribuído pelo Conservatório de

Música de Santarém e que quis dar o nome de Bolsa

de Estudo por Mérito Professora Leonor Leitão-

Cadete".

Para a Aluna Bolseira, Vitória Gorjão

Professora Leonor Leitão-Cadete



Acácio Rezende estudou Guitarra Clássica na

Escola Duarte Costa, onde frequentou os

cursos de Maria Lívia São-Marcos, Duarte

Costa e Javier Hinojosa. Com este último

estudou depois durante um ano na École

Normale de Musique, em Paris. É diplomado

em Composição e Guitarra Clássica "Viola

Dedilhada" pelo Conservatório Nacional de

Lisboa, onde estudou com Fernando Eldoro

(Música de Câmara), Ana Domingues

(Formação Musical), Elisa Lamas (Harmonia e

Composição), Santiago Kastner (História da

Música) e Lopes e Silva (Guitarra Clássica).

Estudou Canto com Manuela Moniz. 

Frequenta sessões de Sei-Tai («o corpo

equilibrado», arte milenar japonesa) com o

Mestre Jorge Lima. É também licenciado em

Economia (ISCEF) e diplomado em Análise de

Sistemas (INA). 

Frequentou vários cursos e seminários em

Portugal e no estrangeiro, de que destaca:

"Interpretação de Tablaturas Antigas", com

Ruggiero Chiesa (na Academia Chiggiana,

em Siena, Itália); "A importância de uma

correcta digitação na interpretação

guitarrística", com Roland Dyens  (no Festival

de Música de Córdoba); 

"Introdução ao Flamenco", com Paco Serrano e Manolo Sanlúcar (no

mesmo Festival); "Utilização dos grandes músculos na execução

guitarrística", com David Leisner (no Guitar Symposium, em Iserlohn,

Alemanha). “Técnica e interpretação”, com Dejan Ivanovic (na

Guitarmania, Instituto Piaget, Almada). Tem frequentado desde 2004 o

Guitar Symposium em Iserlohn, Alemanha, onde participou de

masterclasses com David Russell, Roland Dyens, Wolfgang Lendle, Gerald

Garcia, PepeRomero, Jaime Zenamon, Frank Gerstmeier, Ulrich Stracke,

Dale Kavanagh, HansWerner Huperz, Laura Young e Eli Kassner. Introduziu

no princípio dos anos 80 o ensino da guitarra clássica em Santarém, no

âmbito de um projeto dinamizado pelo Centro Cultural Regional de

Santarém, de que veio a resultar a criação, em 1985, da cooperativa

Escola de Música de Santarém atualmente Conservatório de Música de

Santarém onde tem sido professor desde a sua fundação. Foi também

presidente do seu Conselho Fiscal durante vários mandatos. 

O ano letivo 2019-2020 foi o último como docente neste Conservatório.

Deixará saudades a todos os seus Alunos, Colegas, Direção,

Colaboradores e a todos os que tiveram o privilégio de com ele se

cruzarem.

OBRIGADA PROFESSOR ACÁCIO!

PROFESSOR
ACÁCIO REZENDE
DIZ ADEUS AO
CONSERVATÓRIO

À Direção do Conservatório de Música de Santarém

É um dia e uma decisão que haveriam de chegar. Quero agradecer ao

Conservatório a oportunidade que me proporcionou de, ao longo de 35 anos,

ter contribuído para o crescimento da Instituição e para a divulgação do

ensino da Música.

Para a Presidente da Direção, a sempre querida Batixa, envio uma

saudação muito especial. Com os votos de que continues a levar por diante

a missão que assumiste com tanta coragem (e sacrifício pessoal, tantas e

tantas vezes...) desde a fundação da Escola de Música de Santarém,

em 1985. Parece que foi ontem...
Saudações musicais.

 
Acácio Rezende 



Este ano letivo
em números:
- n concertos
- n audições
- n 

Isabel Pereira nasceu em Paris em 1982. Após a mudança da sua
família para Portugal aos 7 anos, inicia os seus estudos musicais,
inicialmente dedicando-se ao piano e mais tarde à viola d’arco
na Artave – Escola Profissional Artística do Vale do Ave.  No ano
de 2000 Isabel muda-se para Londres para continuar os seus
estudos na Royal Academy of Music. Aqui vence um Dip-Ram
(Diploma de Excelência) por um excelente recital final e também
o prémio “Hilda Wyme Memorial Award” por melhor recital de
viola d’arco. Nesta instituição conclui a sua Licenciatura (First
Class) e a Pós Graduação (Distinction), ambas com qualificação
máxima. Na RAM estudou com o professor Paul Silverthorne e
participou em diversos master-classes de violeta com os
professores: Mikael Kugel, Tatjana Masurenko, Hartmut Rohde,
Jerzy Kosmala, Gartfield Jackson e Mattew Souter. Consultou
ainda com Kim Kashkashian, Ana Bela Chaves, Andryi Vytovich,
Rachel Roberts e Yuko Inoue. A convite pessoal do célebre
professor Gérard Caussé foi uma das violetistas escolhidas para
participar no seu  masterclass na célebre Academie Musicale de
Villecroze – França.  Isabel foi galardoada com vários prémios,
com especial destaque: o 1º. Prémio de Violeta no “Prémio Jovens
Musicos” – RDP, o “Moir Carnegie Prize” (1º. prémio), o 2º. prémio
no concurso“Theodore Holland Viola Prize” e o 3o prémio no “Max
Gilbert Viola Prize” em Londres. Durante a sua Licenciatura Isabel
beneficiou também de uma bolsa de estudo da Fundação
Calouste Gulbenkian.  Isabel Pereira foi convidada a participar
no “Brahms and Friends Festival”, no “Lionel Tertis Viola Festival” e
no “Berio Festival – Omaggio – SouthBank R.A.M.”. Neste último
interpretou a Sequenza VI de Luciano Berio e do concerto a
crítica comenta:  “Foi poético e tocado com imaginação vívida,
Pereira moveu-se entre duros sons percussivos e uma voz
cremosa de intensidade virtuosa (in The Strad July 2004)
Apresentou-se em recitais e concertos em Inglaterra, Portugal,
Espanha, Japão, Itália e como solista com a Orquestra
Gulbenkian sob a direcção de Ronald Zolman e com a Orquestra
Artave sob a direcção do maestro Vasco Pierce de Azevedo.  
 Isabel também se tem dedicado à música de câmara
nomeadamente em duo: “TESSITORI” com o guitarrista clássico
João Loureiro com o qual se tem apresentado regularmente, são
de realçar as várias apresentações em Londres: na National

Portrait Gallery (especialmente dois concertos integrados na
exposição “Picasso Portraits”em 2016), em St. James’s, Picadilly
(concerto integrado no Festival Echoes da ILAMS 2017), no
National Theatre – Southbank e Rosslyn Hill Chapel; em Portugal:
na Fundação Calouste Gulbenkian, no Convento de São
Francisco – Santarém, Museu Abade Pedrosa – Santo Tirso entre
outros.  Com este mesmo duo grava em 2014 o primeiro disco, do
qual a crítica reconhece: “É evidente que estamos perante dois
músicos de excepção, cuja filosofia de oferecer à música e ao
público, a liberdade de respirar, é apresentada de forma
convicta.” (in Classical Guitar Magazine). Ainda no âmbito de
música de câmara  Isabel foi membro fundador e 1ªviola do
Sexteto de Cordas Shoenberg, com o qual se apresentou em
recitais em Portugal e efetuou gravações para a R.D.P. – Antena
2; participou com o Ensemble D’Arcos na interpretação da obra
Goldberg Variations de J.S.Bach; tocou no St.David’s Hall,
Cardiff com Nephele Ensemble e foi membro do Royal Academy
Soloists. Colabora frequentemente com a London Philharmonic
Orchestra, Royal Opera House Orchestra, Philharmonia
Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, London Sinfonietta,
Remix Ensemble, Orquestra Gulbenkian, City of Birmingham
Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra entre outras.
Apresentou-se como 1ª Solista da Bournemouth Symphony
Orchestra e da Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.
Participou em inúmeras digressões por todo o mundo,
destancando-se as seguintes salas: Carnegie Hall em Nova
Iorque, Walt Disney Concert Hall em Los Angeles, Royal Festival
Hall em Londres, Theatre des Champs Elysées em Paris,
Conzertgebouw em Amsterdão, Musikverein em Viena, Palau de
la Música em Barcelona, Suntory Hall em Tokyo entre muitas
outras. Tocou nos principais festivais do mundo e todos os anos
se apresenta nos Concertos Promenade BBC “Proms” no Royal
Albert Hall em Londres e no Glyndebourne Opera Festival.
Colabora frequentemente com os seguintes maestros: Ricardo
Mutti, Sir Colin Davis, Christoph Echenbach, Gustavo Dudamel,
Antonio Papano, Esa-Pekka Salonen, Kurt Masur, Charles Dutoit e
solistas: Brendel, Pires, Argerich, Vengerov, Hahn, Mutter, Bell,
Mork, entre muitos outros. Gravou dezenas de discos e bandas
sonoras sendo as mais conhecidas: O Hobbit e Iron Man (Homem
de Ferro).
A partir de setembro de 2020, a Professora Isabel Pereira integra
a Direção Pedagógica do Conservatório de Música de Santarém
em parceria com a Professora Sónia Tomás.

DIREÇÃO PEDAGÓGICA DO
CONSERVATÓRIO REFORÇADA
COM NOVO ELEMENTO

Professor de Violeta: Isabel Pereira



Professor de Contrabaixo: Álvaro Rosso Professor de Trompa: Edgar BarbosaProfessor de Fagote: Tiago Paraíso
Tiago Paraíso iniciou os seus estudos
musicais aos oito anos na escola de artes
S.A.M.P., Pousos, Leiria. Com dezassete
anos começou a estudar fagote na Escola
Profissional de Artes de Beira Interior,
Covilhã, na classe do professor João Brito.
Três anos mais tarde ingressou no Instituto
Jean Piaget na classe do mesmo professor.
Tem frequentado inúmeros cursos,
masterclasses e estágios de Orquestra, com
professores e maestros tais como, Hugues
Kesteman, Pierre Olivier Martens, Pedro
Moreira, Márcio Pereira, Henrique Piloto,
Pedro Figueiredo, Mitchell J. Fennell e Nuno
Silva. Participou também no Ensemble
Moderno do Conservatório Nacional de
Lisboa. Com a Orquestra Clássica da Beira
Interior efetuou gravações para o projeto
Zéthoven e RDP - Antena2. Participou ainda
na Orquestra de Sopros da União Europeia
com a qual realizou digressões em Itália e
Luxemburgo. Já trabalhou também com os
professores Rui Lopes e Afonso Venturieri e
vários maestros dos quais se destacam:
Vasco Azevedo, Alberto Roque, Roberto
Peres, Marko Letonja, Jan Cober, Nikolay
Lalov, Christopher Bochmann, Francesco
Lentini, João Paulo Santos entre outros.
Colabora com várias Orquestras: Escola
Profissional da Beira Interior, Instituto
Piaget, Escola de Música Nossa Senhora do
Cabo, Escola Superior de Música de Lisboa,
Sinfonieta de Lisboa, Conservatório
Nacional de Lisboa e Sinfónica Nacional
São Carlos, como reforço. Fez parte da
Orquestra do Musical Sweeney Todd. É
membro da Orquestra de Câmara Cascais
Oeiras, chefe de naipe da Orquestra da
Companhia de Opera Portuguesa. Integra o
quinteto “Solista Ibéricos” e é membro
fundador do Ensemble Palhetas Duplas. 

Iniciou os seus estudos musicais aos 9 anos
de idade na Associação Filarmónica União
Lapense com o professor e maestro Acácio
Aires da Silva. Aos 12 anos de idade entrou
para a Escola de Música do Conservatório
Nacional obtendo o 8º Grau em regime
integrado no ano letivo de 2009/2010.
Trabalhou com os maestros Rui Pinheiro,
Délio Gonçalves, Mitchell Fenell, Félix
Hauswirth e Jo Conjaerts e Jean Sébasten
Béreu. Aos 18 anos ingressou na Academia
Nacional Superior de Orquestra no curso de
instrumentista de orquestra. Terminou a
licenciatura no ano letivo 2013/2014 tendo
aulas com os trompistas Abel Pereira e
Nuno Vaz. Trabalhou com os maestros
Jean-Marc Burfin, Michael Zilm, Evgeny
Bushkov, Antoni Ros Marbà, Sebastien
Tewinkel e Emilio Pomarico.
Em 2018 concluiu o Mestrado em Ensino da
Música na Escola Superior de Música de
Lisboa, onde teve como professor Paulo
Guerreiro. Participou em dois Estágios de
Orquestra da OJ.COM com os Maestros Rui
Massena e Jacomo Bairos. Participou em
várias orquestras: Coral Sinfónico de
Portugal, Metropolitana de Lisboa, Clássica
da Madeira, Essemble mpmp e Promenade.
Foi membro da Orquestra Sinfónica Juvenil
dirigida pelo maestro Christopher
Bochmann, sendo bolseiro por três vezes da
Fundação EDP- OSJ. É professor de trompa
na Escola das Artes do Alentejo Litoral,
Conservatório de Música de Mafra,
Conservatório de Música e Artes do Centro
(Fátima) e Escola de Música Luís António
Maldonado Rodrigues. É membro
convidado da Lisbon Film Orchestra, da
Orquestra de Cascais e Oeiras, e da
Orquestra Bomtempo (Fátima).
Desempenha as funções de maestro da
Banda da Associação Filarmónica União
Lapense.

Alvaro Rosso iniciou os seus estudos em 1997

na Escola Universitária de Música de

Montevideo, Uruguai. Em 1999, inicia a sua

experiência orquestral, na mesma cidade,

com a orquestra Sinfónica Juvenil do

Ministério da Educação e Cultura. Em 2002,

ganha uma bolsa do Fundo Nacional de

Música para prosseguir os seus estudos em

Buenos Aires, Argentina, com Oscar Carnero,

solista da Orquestra Sinfónica Nacional. Em

2004, ingressa no Conservatório Nacional de

Estrasburgo, França, estudando música

clássica com Stephan Werner e jazz com

Jean-Daniel Hégè. Neste centro de estudos,

começa a tomar contacto com a

improvisação livre e sua linguagem. Realizou

concertos no festival de jazz de Estrasburgo –

Jazz D’Or, bem como concertos e gravações

com Orquestra Filarmónica de Strasbourg e a

Ópera do Bas-Rhin. Entre 2008 e 2011, cursa

em Barcelona, com Trent Hellerstein, o

mestrado em Interpretação Musical pela

Escola Luthier de Artes Musicais. Durante o

seu percurso foi professor em Espanha,

França e Uruguai

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SANTARÉM
ALARGA A SUA OFERTA FORMATIVA A NOVOS
INSTRUMENTOS
No presente ano letivo 2020-2021, a Direção do Conservatório de Música de Santarém para além do ensino dos
instrumentos já lecionados, apostou no alargamento da sua oferta formativa a: Contrabaixo; Fagote; Trompa e Viola
d'Arco. Tratam-se de instrumentos cujo ensino visa fortalecer o projeto de criação de uma Orquestra de Alunos do
Conservatório. Conheça os novos "reforços" da nossa equipa docente; na página seguinte apresentamos a professora de
Violá d´Arco, Isabel Pereira, que para além de professora acumula funções como Vice Diretora Pedagógica. 



DANÇA CONTEMPORÂNEA

- Desenvolver a consciência corporal através  da aprendizagem

das técnicas de dança;

- Utilizar a dança como instrumento pedagógico;

- Reconhecer o corpo através da uma aprendizagem técnica,

permitindo ao aluno o desenvolvimento de um trabalho em

diversos âmbitos artísticos;

- Desenvolver no aluno um estilo de movimento mais livre,

trabalhando conceitos como o peso, a suspensão e o fluxo da

energia, assim, convertendo o bailarino num artista versátil;

- Trabalhar a relação estreita entre o som e o movimento

mediante o ritmo corporal;

- Desenvolver os princípios da técnica aliada a uma liberdade do

movimento;

- Desenvolver a confiança através da consciência do corpo

através da interpretação;

- Contribuir de forma integral para o desenvolvimento pessoal e

criativo;

- Promover a disciplina pessoal através do comportamento,

pontualidade e assiduidade;

- Aproximar o aluno a experiência de conhecer o teatro com

todos os elementos que o compõem;

- Incentivar a aprendizagem de dançar em lugares não

convencionais;

- Promover intercâmbios com outros centros de dança no

estrangeiro;

- Fomentar a participação e aprendizagem através do contacto

com outras companhias de dança profissionais.

O Programa de Dança Beatriz Martinho [1] é uma nova

oferta formativa na área da Dança que visa possibilitar um

ensino completo, dirigido a maiores de 10 anos de idade. 

Tem como base as disciplinas de dança contemporânea

(Método Seller), dança moderna, dança académica e

improvisação estruturada à qual é adicionada a disciplina

de música (essencialmente na vertente do ritmo). 

O programa oferece três modalidades de frequência, à

escolha do aluno, de acordo com os seus objetivos e

disponibilidade: 

- Modalidade A: 9 horas semanais, com as disciplinas de

dança contemporânea, dança académica, dança moderna

e improvisação estruturada;

- Modalidade B: 6 horas semanais, com as disciplinas de

dança contemporânea, dança moderna e improvisação

estruturada; 

- Modalidade C: 4 horas semanais, apenas com a disciplina

de dança contemporânea. 

Qualquer uma destas três modalidades tem uma avaliação

trimestral e é ministrada pelo Professor Juan Maria Seller.

Para mais informação, contacte os Serviços Administrativos

do Conservatório.

CMS APRESENTA O NOVO
PROGRAMA DE DANÇA
CONTEMPORÂNEA

Objetivos Gerais do Programa de
Dança Beatriz Martinho

[1] Nome do Programa dedicado  à Dra. Maria Beatriz Martinho,

Presidente do Conservatório de Música de Santarém.

"Como profissional da dança, sou grato a pessoas como a Dra.

Beatriz que, sem serem bailarinos ou artistas, são profissionais

comprometidos com a sociedade e a cultura, e um exemplo a seguir.

Ajudam e defendem aquilo que nos tanto amamos.

Juan Maria Seller


