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1 ESCOLA DE MÚSICA DO ORFEÃO DE LEIRIA – EMOL
Ao fundar uma Escola de Música, o Orfeão de Leiria, hoje também Conservatório de Artes (OLCA),
concretizou o objetivo claro de contribuir para a melhoria do nível cultural, no âmbito da Música e da Dança, da
população do território que desde sempre serviu – Leiria e região envolvente – considerando o respetivo concelho
e outros com os quais tem fronteiras físicas. Este objetivo, mesmo que formal e expressamente não enunciado,
esteve presente ao longo do historial da Instituição que tutela a atual Escola de Música do Orfeão de Leiria (EMOL),
oficializada desde 1990.
O averbamento dos cursos de Dança na autorização definitiva de funcionamento nº 4545/DES da Escola de
Música do OLCA com efeitos a 1 de Setembro de 2019 veio potencializar a fusão da Arte com a Educação Oficial
mas também a Inclusiva. A dança e a música, enquanto instrumentos didáticos/pedagógicos e através do processo
de ensino-aprendizagem, podem ser utilizados na valorização das potencialidades dos alunos, sendo fundamental
incluir e utilizar a modalidade artística da dança e da música no contexto educativo desde cedo (AAAFs, AECs,
Crescer com a Dança. Crescer com a Música, Crescer com as Artes).
Como escola que é, com autonomia pedagógica desde 2009/2010, a EMOL tem um Projeto Educativo (PE)
próprio, decorrente da sua história, tendo em conta o presente e perspetivando o futuro, projeto esse que
pretende concretizar com a participação ativa de todos os elementos da comunidade escolar (órgãos de gestão e
administração, alunos, professores, pessoal não docente, pais e encarregados de educação) e da comunidade
extraescolar, com a qual interage permanentemente através das atividades desenvolvidas, dentro e fora da
escola, sejam letivas ou não, participando os seus alunos e professores nos mais variados eventos comunitários e
estabelecendo laços privilegiados com as escolas do ensino regular.
Temos consciência da responsabilidade que nos cabe na construção de uma escola que corresponda, cada
vez mais, ao prestígio do Orfeão de Leiria Conservatório de Artes, já com setenta e quatro anos de história.
Estando cientificamente provada a importância da Música e da Dança no desenvolvimento cognitivo,
emocional e social, temo-nos esforçado por conseguir o maior número possível de alunos, não numa perspetiva
meramente quantitativa, mas essencialmente democrática e inclusiva, procurando que todos tenham acesso à
sua aprendizagem e prática, independentemente da condição socioeconómica ou mesmo das diferenças
individuais. O valor principal que norteia a nossa prática pedagógica assenta no princípio da igualdade e
diversidade, concomitante com as propostas de sociedade democrática e justa e fundamenta-se na concepção de
educação de qualidade para todos, respeitando a diversidade dos alunos e realizando o atendimento às suas
necessidades educativas; o que implica adaptações diante das diferenças e das necessidades individuais de
aprendizagem de cada aluno. Temos procurado manter este caminho, que terá de ser acompanhado pelas escolas
do ensino regular, nossas parceiras, como de outras estruturas civis e sociais, no sentido de sensibilizar os
encarregados de educação para a importância da aprendizagem e da prática musical.
Durante o ano letivo 2019/2020, a EMOL regulou-se pelos princípios consagrados na Portaria nº 223A/2018 de 3 de agosto e pela Portaria nº 229-A/2018 de 14 de agosto.
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2 MISSÃO/OBJETIVOS/ FINALIDADES
Para além das finalidades expressas no documento que rege o ensino artístico especializado nos diferentes
níveis de ensino, é assumido no Projeto Educativo da EMOL o lema “Prestar à comunidade um serviço educativo
de elevada qualidade, dando uma resposta eficaz às diferentes necessidades, tendo em conta o carácter único
e dinâmico da Instituição e promovendo uma atitude cooperante com a comunidade educativa e local. Uma
escola de referência pela humanização, abertura à comunidade, inovação e qualidade do serviço educativo
prestado.”
A EMOL tem como missão prestar à comunidade um serviço educativo de elevada qualidade, dando uma
resposta eficaz às diferentes necessidades, tendo em conta o caráter único e dinâmico da Instituição e
promovendo uma atitude cooperante com a comunidade educativa e local. Uma escola de referência pela
humanização, abertura à comunidade, inovação e qualidade do serviço educativo prestado, privilegiando a
inclusão e a multiculturalidade.
A ambição da EMOL é contribuir para o desenvolvimento cultural em Leiria, na região e no País. Ambiciona
valorizar a estética e os valores intemporais da civilização, através da intervenção pública, da promoção do bemestar e da solidariedade, criando muitos e bons intérpretes, técnicos e professores qualificados, agentes de
desenvolvimento cultural, assim como públicos esclarecidos e também pretende continuar a formar bons
músicos, que prossigam cursos superiores de Música nas grandes escolas nacionais e estrangeiras.
Os valores a transmitir não se esgotam apenas na sala de aula. Assim, a EMOL tem como objetivos fomentar
a partilha de saberes e experiências; garantir a formação integral dos nossos alunos, incutindo neles o respeito
pelos valores da EMOL; promover a vontade de adquirir conhecimento e chegar mais longe; integrar os alunos na
vida escolar; educar para a cidadania, para a inclusão e a multiculturalidade; afirmar a Escola no panorama
artístico.
São objetivos gerais da EMOL:
 Facultar um ensino rigoroso e de qualidade em todas as vertentes da formação do aluno, permitindo
assim que o mesmo obtenha um domínio efetivo das competências que cada ciclo de ensino exige;
 Através dos projetos artístico/musicais/dançantes mobilizar e motivar toda a comunidade escolar,
promovendo nestes projetos a interdisciplinaridade e a multiculturalidade;
 Estimular a capacidade criativa dos nossos alunos, valorizando a sua capacidade de reflexão e autocrítica;
 Fomentar nos alunos responsabilização e autonomia;
 Apetrechar os nossos alunos de ferramentas para que se possam afirmar como músicos de excelência,
com uma formação de base sólida e estruturada;
 Sensibilizar a comunidade envolvente para a música e para a dança, de modo a atrair candidatos para a
EMOL, assim como formar novos públicos mais conhecedores de música e dança;
 Intervir ativamente na vida cultural e musical da cidade de Leiria, na região e do país;
 Formar instrumentistas e bailarinos de qualidade, com uma formação mais completa e interdisciplinar,
preparando-os para o ingresso no ensino superior; e
 Formar público musicalmente instruído para fruir e apreciar música e dança.
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3 OBJETIVOS EDUCACIONAIS, METAS E ESTRATÉGIAS
Como base dos objetivos educacionais da EMOL, surge a formação especializada de elevado nível técnicoartístico, cultural e humano dos seus alunos, tendo em vista o desenvolvimento das suas competências e a
possibilidade de estarem aptos para o ingresso no ensino superior e para um futuro profissional na área da música
e da dança. Não obstante a este ponto, o Conservatório é também sensível à formação de diferentes públicos
para uma apreciação das várias expressões artísticas, bem como do desenvolvimento estético, da criatividade e
das faculdades do pensamento crítico e de reflexão, intrínsecos à condição humana.
Desta forma, a EMOL pretende:
a. Uma educação que procura uma participação consciente e democrática e uma formação de cidadãos mais
ativos, responsáveis e tolerantes, através das suas classes de conjunto e da participação das mesmas em
concertos para a comunidade educativa e leiriense e da interação interdisciplinar;
b. Uma educação humanista, focando-se no respeito por si próprio, pelos outros e pelo ambiente, incitando
relações saudáveis de solidariedade e amizade entre si;
c. Uma educação que valoriza e eleva o sucesso musical e artístico dos alunos, através da promoção dos
mesmos em concertos dentro e fora da escola e nos apoios a concursos internos e externos às escolas;
d. Promover uma dinâmica própria e ativa, diferente de outras instituições do distrito, que sirva de promotor
de atividades culturais, em vários espaços do distrito, e contribua para a educação de um público que
saiba observar e contactar com música erudita, servindo de complemento à cultura comercial e de
massas;
e. Educar para a autonomia, exigência e individualidade de cada um, num carácter de ensino que consiga
potenciar e, ao mesmo tempo, moldar a capacidade criativa de cada um.
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4 INTERLIGAR A INSTITUIÇÃO COM A COMUNIDADE EDUCATIVA
O OL|CA procura interligar-se com a comunidade educativa através de/a:
●

Participações dos Pais/Encarregados de Educação - As famílias são um fator muito importante na
comunidade, pois são elas as responsáveis pela vida dos seus educandos. Assim, a família deve ter
um papel intrínseco na vida da escola e para tal o Orfeão de Leiria procura a sua inclusão em
atividades a eles destinadas, incrementando a sua participação nas várias atividades anuais.
● Inclusão da Associação de Pais no Conselho Pedagógico – A inclusão do representante da Associação
de Pais no órgão consultivo da escola, procura ouvir as suas opiniões e conta com o seu apoio a nível
material e humano.
● Inclusão da Associação de Estudantes no Conselho Pedagógico - O/A representante da Associação de
Estudantes no órgão consultivo da escola procura ouvir as suas opiniões e sugestões para uma maior
e melhor vivência artística dentro da escola.
● Atividades fora de portas - Captar novos públicos e apelar à população para a importância da cultura
e do ensino artístico, através do envolvimento da comunidade, da participação em concertos ou
atividade, da participação nos intercâmbios com diversas instituições culturais ou escolas de ensino
artístico, e da colaboração ativa com instituições da cidade que procurem promover a cultura.
● Utilização da música e da dança para promover a aproximação social, permitindo assim um
crescimento conjunto de uma comunidade, nas suas vivências, nas suas atitudes e responsabilidades.
Para isto, o OLCA tem vindo a criar condições para essa aproximação, criação e vivência de projetos
de música e de dança que possam incluir toda uma comunidade, uma sociedade. Estes projetos com
caráter social, que se realizam nos mais variados contextos educacionais, desenvolvem-se junto de
comunidades/etnias como desenvolvimento individual e sociocultural. Essas práticas têm em conta
um número significativo de pessoas que, não tendo acesso a uma aprendizagem formal, podem
encontrar nestes tipos de projetos a possibilidade de conhecer, de fazer e praticar música/dança.
● Possibilitar o acesso do ensino da música e/ou dança a alunos menos favorecidos economicamente,
promovendo assim a inclusão social.
● Sensibilização para a aprendizagem da música e da dança através de apresentações/demonstrações
instrumentais ou outras atividades, fora do ambiente escolar, procurando divulgar a oferta escolar e
os instrumentos leccionados.
● Criando polos que possibilitem o acesso ao ensino artístico e à cultura para populações
geograficamente mais afastadas de Leiria.
● Dinamizando a página eletrónica da escola, promovendo e transmitindo para o exterior a dinâmica
desenvolvida, as atividades realizadas, fazendo pequenos apontamentos com registo fotográfico e
videográfico das mesmas.
Nos últimos anos, a procura da EMOL tem sido elevada devido ao trabalho contínuo de sensibilização
que é feito ao longo do ano lectivo dentro e fora da Escola.
Os dados referentes às inscrições para as provas de seleção de alunos são esclarecedores:
EVOLUÇÃO DE ALUNOS INSCRITOS PARA PROVAS DE ADMISSÃO - EMOL

2015/2016

2016/2017
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26
9

22
2

13

7

11

8

11

36

129

137

120
12

11

26

109

Articulado e Supletivo Secundário

2018/2019

13

Iniciação

3

Supletivo Básico
142

Articulado Básico

2019/2020

4.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A EMOL aplica o exposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e Lei n.º 119/2019, promovendo uma
escola inclusiva onde todos e cada um dos alunos, independentemente da sua situação pessoal e social,
encontram respostas que lhes possibilitam a aquisição de um nível de educação e formação facilitadoras da sua
plena inclusão social.
A EMOL procura para todos os alunos uma educação inclusiva que responda às suas potencialidades,
expectativas e necessidades no âmbito de um projeto educativo comum e plural que proporcione a todos a
participação e o sentido de pertença em efetivas condições de equidade, contribuindo assim, decisivamente, para
maiores níveis de coesão social.

4.2 ALUNOS BENEFICIÁRIOS DA ACÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
A EMOL procura beneficiar os alunos, no âmbito dos serviços de Ação Social Escolar, com apoios que lhe
permitam superar ou compensar as carências do tipo sociofamiliar, económico ou cultural que dificultem o acesso
à escola ou o processo de aprendizagem.
A EMOL oferece a estes alunos descontos nos transportes escolares, ajuda na aquisição de instrumentos,
assegurando por vezes alugueres de instrumento gratuitos, desconto na aquisição de manuais escolares e
descontos significativos em atividades extracurriculares, nomeadamente inscrição paga pela EMOL aquando da
participação de alunos em Concursos de âmbito nacional ou internacional.

5 ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA
5.1 CONSELHO PEDAGÓGICO
O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa da
EMOL, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da
formação inicial e contínua do pessoal docente.
É constituído para o triênio 2019/2022 por:
 Direção Pedagógica;
 Coordenadores dos departamentos curriculares;
 Coordenador do Gabinete de Projetos;
 Representante dos alunos:
 Representante dos Pais e Encarregados de Educação;
 O representante da direção do OL|CA.
Presidido pelo diretor pedagógico da EMOL, Mário Teixeira, durante o ano letivo de 2019/2020, o Conselho
Pedagógico foi composto pelos seguintes elementos, a saber:
NOME

REPRESENTANTES

Henrique Gariso; Ana Paula
Santos e Susana Ferreira

Representante da Direção do OLCA

Mário Teixeira, Ana do Vale e
Rute Martins

Direção Pedagógica

Leonel Frazão

Representante da APOLEIRIA

Alfredo Lopes

Coordenador do Departamento Curricular dos Instrumentos de Sopros e Percussão

Mário Nascimento

Coordenador do Departamento Curricular de Formação Musical e Ciências Musicais

Luís Casalinho

Coordenador do Departamento Curricular das Classes de Conjunto

Rute Martins

Coordenador do Departamento Curricular dos Instrumentos de Teclas, Cordas e Canto

Ana do Vale

Coordenador do Departamento Curricular Dança/Música

Mariana Baltazar

Coordenadora do Gabinete de Projetos
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Entre setembro de 2019 e julho de 2020, o Conselho Pedagógico teve 11 reuniões. Diversos assuntos
foram discutidos e aprovados durante o referido período de tempo. A tabela seguinte dá conta da ordem de
trabalhos abordada em cada uma das reuniões do Conselho Pedagógico.
Agenda
03/09/2019

07/10/2019

4/11/2019

09/12/2019

13/01/2020

20/01/2020

02/03/2020

Ordem de Trabalhos
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

1. Informações;
2. Discussão e aprovação da Matriz das provas de acesso ao 6º Grau (Música e Dança;
3. Discussão e aprovação do regulamento da prova de aptidão artística 2019-2020
(Música);
4. Análise e discussão do Projeto Educativo 2019/2022
5. Outros assuntos;
1. Informações;
2. Discussão e aprovação do Projeto Educativo 2019/2022
3. Outros assuntos;
1.
2.

4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Informações;
Discussão e aprovação dos Regulamentos de Acesso ao Regime Articulado (Música e
Dança) e Regime de Iniciação (música);
Discussão e aprovação do Regulamento Interno;
Outros assuntos;
Informações;
Continuação da discussão e aprovação do Regulamento Interno;
Outros assuntos;
Informações;
Apreciação e análise das alterações/sugestões para o Regulamento Interno Direção
Executiva do OLCA;
Análise dos formulários dos testes de instrumento referentes às provas de acesso ao
regime de iniciação e regime articulado básico;
Outros assuntos;
Informações;
Discussão e aprovação do Plano Ensino à Distância (E@D) da EMOL;
Outros assuntos
Informações;
Discussão e aprovação dos critérios de avaliação periódica para o ensino à distância;
Balanço do arranque do terceiro período;
Outros assuntos
Informações;
Testes de admissão (básico e iniciação);
Preparação e Organização do Beira-Rio em Casa;
Outros assuntos;

1.
2.
3.
4.
5.

Informações;
Análise e Aprovação do Calendário Letivo 2020/2021
Plano E@D - Análise do seu funcionamento;
Elaboração do Plano de Regime Presencial;
Outros assuntos;

3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

08/04/2020

27/04/2020

01/06/2020

20/07/2020

Informações;
Organização do ano letivo 2019/2020;
Outros assuntos;
Informações;
Avaliação Intercalar e periódica (itens a avaliar e respetivas percentagens);
Aprovação do plano de atividades 2019/2020
Aprovação do relatório de atividades 2018/2019
Outros Assuntos
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5.2 DEPARTAMENTOS CURRICULARES
Os departamentos curriculares são estruturas que visam o reforço da articulação curricular horizontal e
vertical na aplicação dos planos de estudo definidos a nível nacional, regional ou local, bem como o
desenvolvimento de estratégias conducentes ao sucesso escolar dos alunos. Compostos por docentes dos grupos
disciplinares que lecionam as disciplinas neles incluídos, podem ser constituídos por subdepartamentos, tendo
em conta a especificidade de algumas das suas disciplinas ou conjuntos de disciplinas.
Os departamentos curriculares da EMOL, grupos disciplinares que os integram e disciplinas que lecionam
(sem prejuízo de outras que vieram a funcionar) constam da tabela seguinte:
Departamento
Cordas, Teclas e
Canto

Sopros e Percussão

Grupos disciplinares

Disciplinas

Cordas dedilhadas

Guitarra; Harpa;

Cordas friccionadas

Contrabaixo; Violeta; Violino; Violoncelo;

Teclas

Acordeão; Cravo; Órgão de tubos; Piano;
Acompanhamento e improvisação; Instrumento de tecla

Canto

Canto;

Sopros Metais

Trombone; Trompa; Trompete; Tuba

Sopros Madeiras

Clarinete; Fagote; Flauta de Bisel; Flauta Transversal;
Oboé; Saxofone

Percussão

Percussão
Formação Musical e
Ciências Musicais

Formação Musical

Formação Musical

Ciências Musicais

História da Cultura e das Artes
Análise e Técnicas de Composição

Classe de Conjunto

Classe de Conjunto

Classe de Conjunto

Gabinete de
Projetos

Projetos

Projetos

Cursos Livres

Cursos Livres

Departamento de
Dança

Dança

Técnicas de Dança Clássica
Técnica de Dança Contemporânea
Expressão Criativa
Práticas Complementares de Dança

Música

Música

As reuniões de departamentos curriculares ou dos seus grupos disciplinares são convocadas pelo
coordenador sempre que seja necessário. Estas reuniões têm a finalidade de promover a discussão das questões
pedagógicas, dos programas e critérios de avaliação relacionadas com a(s) disciplina(s) que lecionam os docentes
neles integrados.
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5.3 CONSELHOS DE TURMA
Os conselhos de turma integram todos os docentes da EMOL e têm como objetivo analisar os resultados
obtidos pelos alunos e definir estratégias para os problemas apresentados em cada grau. Realiza-se uma reunião
de conselho de turma por período, para cada grau de ensino, no final de cada período. Estas reuniões antecedem
as reuniões de conselho de turma do ensino regular, para que todas as informações possam ser transmitidas de
uma forma mais eficaz aos diretores de turma, bem como aos professores que constituem o corpo docente de
cada turma do ensino regular.
Durante o ano letivo 2019/2020, realizaram-se 3 Conselhos de Turma:


1º Conselho de Turma a 14 de dezembro de 2019, pelas 14h00



2º Conselho de Turma a 25 de março de 2020, pelas 14h00.



3º Conselho de Turma a 14 de junho de 2020, pelas 10h00.

5.4 CORPO DOCENTE
No ano letivo 2019/2020, e de acordo com a
distribuição de serviço docente proposta pela direção
pedagógica, o Orfeão de Leiria conta com a colaboração
de 60 professores para a Escola de Música, incluindo os
de Dança, que lecionam cursos livres e oficiais. A EMOL
tem no ensino oficial 47 professores, dos quais 87%
profissionalizados, 2% com habilitação própria e 11%
com autorização de lecionação.

HABILITAÇÃO DO CORPO
Mestrado/Profissionalizado

11%

APL

Habilitação própria

2%

87%

5.5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA EMOL
Constituída em janeiro de 2007, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EMOL (APEEEMOL)
tem tido um contributo de suma importância na colaboração e organização de iniciativas e projetos organizados
pela EMOL. A partir do ano letivo 2013/2014, a Associação de Pais da EMOL uniu-se à Associação de Pais da Escola
de Dança do Orfeão de Leiria (EDOL), criando-se assim a Associação de Pais do Orfeão de Leiria (APOL). Enquanto
organismo associativo, esta associação tem procurado mobilizar os encarregados de educação, incentivando-os a
participar na comunidade escolar.

5.6 ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA EMOL
A Associação de Estudantes da EMOL (AEEMOL), fundada em dezembro de 1998, tem demonstrado um
trabalho intermitente na procura de uma organização e de uma voz global dos alunos, uma vez que o mandato é
de apenas um ano.

5.7 ARTICULAÇÃO COM AS ESCOLAS DO ENSINO REGULAR
A EMOL, ao longo dos últimos anos, tem tentado sensibilizar os agrupamentos de escolas do ensino regular
para os benefícios do ensino artístico no crescimento educacional e enquanto pessoa dos alunos. Através da
experiência que temos partilhado com as escolas com as quais a EMOL se articula, tem sido possível a aproximação
aos alunos do 1º Ciclo. Essa aproximação, numa primeira fase, tem-se desenvolvido através de Ações nas Escolas
do 1º Ciclo; ou seja, apresentações dos instrumentos ministrados na nossa escola à maioria das escolas do 4º ano
de escolaridade dos agrupamentos circundantes à nossa área de abrangência (concelho de Leiria).
Durante cada ano letivo, a articulação do desempenho, comportamento e avaliação de cada aluno é
facultada através de fichas de avaliação intercalares e fichas de final de período e de contactos telefónicos com
os respetivos diretores de turma. Para os conselhos de turma dos alunos de articulado, nas escolas do ensino
regular, são também destacados professores que representam a EMOL. A partir do ano letivo 2016/2017, a
direção pedagógica nomeou um professor Coordenador de Turma e que tem a incumbência de ser o elo de ligação
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mais rápida e eficaz no intercâmbio de informação entre a turma da escola do ensino regular e o respetivo Diretor
de Turma e a EMOL.
São funções do Coordenador de Turma:
 Manter um contacto regular com os alunos, encarregados de educação, professores e diretores de
turma, tendo em vista o esclarecimento e colaboração recíprocos do processo ensino/aprendizagem e a
solução das dificuldades escolares;
 Reportar as ocorrências de indisciplina ao Diretor Pedagógico da EMOL e ao respetivo Diretor de Turma
da escola do ensino regular;
 Acompanhar o percurso escolar dos alunos que apresentem desfasamento entre o ano de escolaridade
que frequentam e o grau de frequência no ensino especializado;
 Supervisionar os planos de recuperação dos alunos referidos na alínea anterior;
 Participar nas Reuniões de Conselho de Turma das escolas do ensino regular, quando não for possível a
presença de, pelo menos, um professor dos alunos e desde que não lhe esteja atribuída nenhuma outra
tarefa.
A Direção Pedagógica da escola tem mantido um contacto mais direto com os diretores dos agrupamentos
das escolas, com as quais esta tem protocolo, no sentido de articular de uma forma mais equilibrada todo este
processo.
Tem-se consciência que a articulação com as escolas é um processo em constante construção e
aperfeiçoamento. Muitas são as iniciativas nas quais há uma participação conjunta: participações musicais e de
dança em eventos organizados pelas escolas do ensino regular; reuniões com os encarregados de educação dos
alunos de articulado; reuniões de esclarecimento com os encarregados de educação e pais de alunos interessados
no ingresso ao ensino articulado; participações musicais e de dança nos Saraus/Galas e festas de final de ano das
escolas do ensino regular e ajuda na orientação de materiais para concursos de música e de dança.
Coordenadores de Turma no ano letivo 2019/2020:
Turma Interna
EMOL 1º A1
EMOL 1º A2
EMOL 1º B1
EMOL 1º B2
EMOL 1º C
EMOL 1º F
EMOL 2º A1
EMOL 2º A2
EMOL 2º B1
EMOL 2º B2
EMOL 2º C
EMOL 2º C
EMOL 2º F
EMOL 3º A1
EMOL 3º A2
EMOL 3º B1
EMOL 3º B2
EMOL 3º C
EMOL 3º D
EMOL 4º A1
EMOL 4º A2
EMOL 4º B1
EMOL 4º B2
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Coordenador de Turma
ELSA FELICIDADE - CORO 1º A
MÁRIO NASCIMENTO - CORO
1º B
TIAGO BRANCO
TIAGO BRANCO
ELSA FELICIDADE - CORO 2º A
NÁDIA GOMES
MARIANA BALTAZAR - CORO
2º C
TIAGO BRANCO
ANA CARLOTA SILVEIRO
ANA CARLOTA SILVEIRO
NÁDIA GOMES
FRANCISCO MAGALHÃES
RUTE MARTINS
RUTE MARTINS
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Turma Interna
EMOL 4º C
EMOL 4º D
EMOL 4º D
EMOL 5º A1
EMOL 5º A2
EMOL 5º B1
EMOL 5º B2
EMOL 5º C
EMOL 5º D
EMOL 6º A
EMOL 8º A

Coordenador de Turma
TIAGO BRANCO
TIAGO BRANCO
FRANCISCO MAGALHÃES
MÁRIO NASCIMENTO
MÁRIO NASCIMENTO
MARIANA BALTAZAR
MARIANA BALTAZAR
MÁRIO NASCIMENTO
FRANCISCO MAGALHÃES

Coordenadores de Turma (Dança):
TURMA INTERNA

COORDENADOR DE TURMA

1º ANO

ANA DO VALE

2º ANO

ALEXANDRA FIGUEIRA

3º ANO

RITA MONTEIRO

4º ANO

LUÍS CASALINHO

5º ANO

FILIPA PEDRO

Do 1º ao 5º Grau a letra representa a escola do regular/localidade/regime:
A

B

C

D

E

F

D. Dinis

José Saraiva

Marinha Grande

Batalha

Supletivo

Marrazes

5.8 DISCIPLINAS E PLANO CURRICULAR POR GRAU DE ENSINO – MÚSICA
O plano de estudos do Curso Básico e Secundário de Música corresponde ao estabelecido na Portaria nº 223A/2018 de 3 de agosto e Portaria nº 229-A/2018 de 14 de agosto
Grau
1º Grau
2º Grau
3º Grau
4º Grau
5º Grau
6º Grau
7º Grau
8º Grau
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Disciplinas
Formação Musical
Classe de Conjunto
Instrumento
Formação Musical
Classe de Conjunto
Instrumento
Formação Musical
Classe de Conjunto
Instrumento
Análises e Técnicas de Composição
História da Cultura e das Artes
Acompanhamento e Improvisação
Instrumento de Tecla Variante Piano, Órgão de Tubos ou cravo
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5.8.1 FORMAÇÃO MUSICAL
A disciplina de Formação Musical constitui-se como um dos pilares do ensino da música em todos os níveis
de ensino. Tem como objetivo proporcionar aos alunos múltiplas atividades vivenciais, normalmente realizadas
em contexto coletivo, que lhes permitam desenvolver diversas competências. Pretende-se, genericamente, que
o aluno desenvolva a significação dos elementos de sintaxe musical e seja capaz de perceber e descodificar os
símbolos e os objetos sonoros utilizados na música, quer seja ao nível auditivo-oral, da associação verbal (sílabas
tonais), quer ao nível da associação simbólica (leitura e escrita). Estes objetivos são transversais a todos os graus
desta disciplina do Curso Básico de Música, uma vez que a progressão pedagógica se realiza em espiral com
complexidade crescente dos respetivos conteúdos, os quais podem ser divididos em melodia, ritmo, harmonia e
área conceptual, esta última associada aos três itens anteriores. As atividades a desenvolver deverão privilegiar a
dimensão coletiva que contribui para o desenvolvimento das competências necessárias a uma preparação musical
sólida.

5.8.2 ANÁLISES E TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO
O currículo de ATC está concebido e centrado numa visão artística transversal, tendo-se optado pelo
desenvolvimento do programa por ordem cronológica; sucessivamente, o modalismo dos períodos Medieval e da
Renascença, o tonalismo dos períodos Barroco, Clássico e Romântico e as grandes correntes do século XX. Neste
esquema encontram-se possíveis vantagens na compreensão da evolução “natural” (histórica) do tratamento dos
sons e das razões do seu desenvolvimento progressivo.
No final do curso secundário, o aluno deve possuir uma preparação global coerente, que abranja a
análise da evolução das formas e parâmetros musicais desde o gregoriano até à época contemporânea, num nível
médio de conhecimento.

5.8.3 HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES
O presente programa destina-se à disciplina de História da Cultura e das Artes como componente da
formação científica dos Cursos Artísticos Especializados (Portaria nº 229-A/2018 de 14 de agosto do Diário da
República) nos regimes integrado / articulado e supletivo, e corresponde às diretrizes do documento Programa
de História da Cultura e das Artes da autoria de António Camões Gouveia, homologado pelo Ministério da
Educação - Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular.

5.8.4 ACOMPANHAMENTO E IMPROVISAÇÃO
Acompanhamento e improvisação é uma disciplina que visa o desenvolvimento individual das faculdades
específicas inerentes ao acompanhamento e improvisação em instrumento de teclas, proporcionando ao
aluno um domínio dos aspetos harmónicos básicos, sob a orientação exclusiva do professor. O repertório e o
trabalho a desenvolver, determinado no presente programa deverá ser abordado de maneira a adaptar o
trabalho a realizar consoante as necessidades de cada aluno, tenha o aluno formação prévia em instrumento
de teclas ou não.

5.8.5 2º INSTRUMENTO VARIANTE PIANO, ÓRGÃO DE TUBOS OU CRAVO
Instrumento de Tecla é uma disciplina que visa o desenvolvimento individual das faculdades específicas
inerentes ao desempenho instrumental, proporcionando ao aluno um domínio dos aspetos técnicos e
expressivos básicos, sob a orientação exclusiva do professor. O repertório determinado no presente programa
deverá ser abordado de maneira a adaptar o trabalho a realizar consoante as necessidades de cada aluno.
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5.8.6 CLASSE DE CONJUNTO
A disciplina de Classe de Conjunto tem como principal matriz o desenvolvimento de competências
relacionadas com a prática, instrumental ou vocal, e a interação com o grupo.
Os principais objetivos da disciplina de Classe de Conjunto passam pela(o):





Afinação do grupo,
Sentido de pulsação rítmica,
Compreensão do comportamento e postura em palco,
Comunicação visual e emocional entre os elementos do grupo;

Desenvolvimento da capacidade do aluno de realização musical em conjunto, com domínio do:
 Desenvolvimento da capacidade de programação de ensaios e de gestão do tempo de trabalho;
 Desenvolvimento da empatia no trabalho em grupo;
 Desenvolvimento da capacidade de improvisar;
 Desenvolvimento da capacidade de ouvir o grupo;
 Desenvolvimento de vocabulário específico da música de conjunto;
 Desenvolvimento da capacidade de escolha de repertório;
 Desenvolvimento de competências técnicas de prática performativa em conjunto.
A oferta formativa, no que respeita aos instrumentos lecionados e às práticas de música de conjunto criadas
é variada, permitindo alargar a oferta formativa dos nossos alunos e a constituição de agrupamentos
diversificados. No que respeita às classes de conjunto, consideramos que se dividem em duas categorias: coros e
conjuntos instrumentais.

5.8.7 CLASSES DE CONJUNTO – COROS E CONJUNTOS INSTRUMENTAIS
5.8.7.1

Coros

Várias disciplinas de Coro são criadas anualmente a fim de ir ao encontro das necessidades dos alunos. Esta
variante de Classe de Conjunto permite que os alunos tenham a experiência de performance em grupo,
aprendendo e evoluindo nas suas capacidades musicais, sendo um excelente momento de aprendizagem e ao
mesmo tempo uma constante partilha de experiências, tanto coletivas como individuais.
5.8.7.2 Coro de Câmara
O Coro de Câmara foi fundado em 1992 pelo Professor Eli Camargo, maestro titular até 1996. Dirigiram-no
depois os professores Tiago Marques, Pedro Figueiredo, Rui Carreira, Margarida Simas, Pedro Miguel e Joaquim
Branco. Nuno Almeida é o atual maestro titular. A atividade desta formação é bastante intensa, destacando-se a
participação no Festival Música em Leiria, no ciclo de concertos Flores de Música, no Festival Animator 2001, no
Festival Vox Música, no ciclo Concertos com História, entre outros eventos pontuais a nível nacional e
internacional. Tem interpretado diverso repertório de referência, quer a solo, quer com agrupamentos de câmara
e orquestra. Atualmente, é constituído, na sua maioria, por alunos do regime supletivo, dos quais se destacam os
alunos da classe de canto, e dirigido pelo professor Mário Nascimento.
5.8.7.3 Orquestra de Guitarras da EMOL
A Orquestra de Guitarras da EMOL foi formada no ano letivo 2003/2004 e é constituída por alunos dos
cursos secundários e alunos dos cursos básicos, cuja maturidade técnica e musical se revela significativa. Por se
tratar de um agrupamento instituído há já alguns anos, é reconhecido pelo mérito do trabalho apresentado,
constituindo-se como uma das classes com mais presenças em ciclos de concertos, dos quais se destacam A
Guitarra no Outono, os Concertos com História, Temporada de Orquestras, Concertos nas Freguesias, etc.
Apresenta-se regularmente com solistas convidados, permitindo apresentar um repertório diversificado. Foi
dirigida pelo professor Ilda Coelho.
5.8.7.4 Orquestra de Cordas da EMOL
Criada no ano letivo 2001/2002, com o nome de Orquestra de Cordas, pelo Maestro Alberto Roque, foi
rebatizada no ano 2010/2011 em homenagem ao famoso compositor português Luís de Feitas Branco. Esta
Orquestra é constituída por alunos dos cursos secundários e alunos dos cursos básicos cuja maturidade técnica e
musical se revela significativa. É seu objetivo fomentar a prática da música de conjunto, nomeadamente a de
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orquestra, criando condições que motivem os alunos a nela se fixarem, permitindo a médio prazo a integração na
Orquestra Sinfónica de Leiria. Foi dirigida pelos professores Rui Carreira e Rodrigo Queirós. É atualmente dirigida
pelo professor Luís Casalinho
5.8.7.5 Ensemble de Música Antiga
O Ensemble de Música Antiga tem tido uma presença regular nos agrupamentos (Classes de Conjunto) da
EMOL. Apesar de, em anos letivos anteriores, ter existido um agrupamento com características semelhantes,
desde há três anos a esta parte, que a atividade deste ensemble foi retomada. Pretendemos, assim, incentivar a
aprendizagem musical deste repertório por parte de um número mais significativo de alunos. Tendo em vista esse
objetivo, a EMOL promove a realização de Workshops de Música Antiga destinados a todos os alunos,
vocacionados para este tipo repertório. É atualmente dirigida pelo professor Gonçalo Pereira.
5.8.7.6 Orquestra de Flautas
A Orquestra de Flautas foi criada em 2007, como disciplina de Classe de Conjunto, apesar de,
anteriormente, ter funcionado como atividade extracurricular. É dirigida, desde a sua formação, pelo professor
João Pedro Fonseca, e constituída por alunos dos cursos secundários e alunos dos cursos básicos cuja maturidade
técnica e musical se revela significativa. A Orquestra de Flautas realiza estágios uma vez por trimestre,
habitualmente nas interrupções letivas ou férias escolares. Com estes estágios, foi possível angariar fundos para
a aquisição de uma flauta alto, de uma flauta baixo e de um flautim. Apresenta-se a público por diversas vezes ao
longo dos anos, são exemplo disso, concertos organizados para esta formação, Concertos com História,
Temporada de Orquestras, Concertos nas Freguesias. É também, muitas vezes convidada para realizar concertos
como forma de intercâmbio com outras escolas ou academias de música. É atualmente dirigida pelo professor
João Pedro Fonseca.
5.8.7.7 Orquestra de Sopros
A Orquestra de Sopros foi fundada pelo maestro Alberto Roque em setembro de 1998. Atualmente é
dirigida pelo maestro Mário Teixeira, tendo sido dirigida por maestros convidados como José Brito, Alberto Roque,
Luís Casalinho e Henrique Piloto, entre outros. Destacam-se, como atividades regulares, a realização de concertos
por vários locais do país e a realização de um estágio anual, com maestros convidados. Este agrupamento é
constituído por cerca de 50 músicos, sendo que alguns deles são ex-alunos da EMOL.
5.8.7.8 Improvisação
A Classe de Improvisação tem já alguma tradição na EMOL. Pretende desenvolver aptidões no campo da
improvisação, através de diversos tipos de linguagens contemporâneas: desde o minimal repetitivo ao cromático,
ultracromático, ruídos, em diversos contextos, desde polifónicos, homofónicos e texturais. É uma classe de
conjunto dirigida a alunos de qualquer instrumento e grau do Curso Básico. A classe participou no projeto
Concerto do Vidrão, uma parceria do Orfeão de Leiria com a Valorlis. É atualmente dirigida pelo professor Pedro
Rocha.
5.8.7.9 Big Band
Criada em 2014, pelo maestro André Rocha, a Big Band do Orfeão de Leiria tem como objetivo a introdução
da linguagem jazzística, criando assim uma excelente oferta de complementaridade do estudo musical dos nossos
alunos. É constituída por alunos dos cursos secundários (articulado, supletivo e profissional) e alunos dos cursos
básicos, cuja maturidade técnica e musical se revela significativa. É já um agrupamento de reconhecido nível e
tem participado em diversos eventos, concertos e temporadas de concerto. É atualmente dirigida pelo professor
André Rocha.
5.8.7.10 Ensemble de Acordeões
O Ensemble de Acordeões foi criado em 2017, como disciplina de Classe de Conjunto. Apresenta-se a
público nas audições e recentemente na 2ª edição do Festival Beira-Rio. É atualmente dirigida pela Professora
Véronique Marques.
5.8.7.11 Outros Conjuntos Instrumentais
Estes conjuntos instrumentais têm como objetivo implementar a prática performativa instrumental,
nomeadamente a partir das turmas do 3º grau (7º ano de escolaridade). Este será o impulso para os alunos que
ainda não se encontram preparados para integrar as Orquestras da EMOL, mas que desta forma, se desenvolverão
musicalmente e em conjunto elevarão o nível das ditas orquestras quando chegar a altura de as integrarem. Esta
é, pois, uma aposta de futuro.
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5.8.8 INSTRUMENTO
Tendo em conta a especificidade do ensino de um instrumento musical, esta disciplina é ministrada em
regime individual e/ou em regime de aula partilhada. Para além desta especificidade, a diversidade dos
instrumentos ministrados, obriga a algumas particularidades na conceção dos conteúdos programáticos. De um
modo geral, a disciplina de Instrumento visa o desenvolvimento individual das faculdades específicas inerentes
ao desempenho instrumental, ao nível técnico, expressivo e da performance. O programa da disciplina tem um
carácter abrangente, especialmente no domínio da definição de estratégias, objetivos e escolha do repertório a
abordar, devendo ter em conta a situação particular de cada aluno e a sua progressão na aprendizagem do
instrumento. Relativamente aos instrumentos lecionados, destacamos a existência de instrumentos como a
harpa, o cravo, a flauta de bisel, o órgão de tubos e o acordeão, instrumentos pouco frequentemente lecionados
na maioria das escolas de música.
A aprendizagem de um instrumento tem como objetivos, de um modo geral:
Fomentar o gosto pelo instrumento;
Motivar o aluno para a prática diária do instrumento e para a aquisição de metodologias de estudo;
Manutenção e conhecimento do instrumento;
Desenvolver o domínio técnico do instrumento;
Desenvolver a noção de afinação e rigor rítmico;
Controlar a emissão sonora do instrumento com uma postura corporal correta;
Utilizar a dinâmica na execução musical;
Fomentar a memória auditiva, rítmica e melódica;
Desenvolver o ouvido musical e algum sentido crítico;
Desenvolver os conhecimentos históricos, ligados ao estilo e à época das obras a interpretar;
Desenvolver a capacidade de apresentação do aluno em palco.
São lecionados na EMOL 22 instrumentos em regime oficial:
DEPARTAMENTO DE SOPROS E
PERCUSSÃO

DEPARTAMENTO DE CORDAS,
TECLAS E CANTO

Flauta de bisel

Guitarra

Flauta transversal

Harpa

Oboé

Violino

Clarinete

Violeta

Fagote

Violoncelo

Saxofone

Contrabaixo

Percussão

Acordeão

Trompete

Canto

Trompa

Cravo

Trombone

Órgão de Tubos

Tuba

Piano

São ainda lecionados na EMOL em regime não oficial a Guitarra elétrica, Baixo elétrico e bateria.
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1

11
12
15

4

7

7
7
7

10
11
13
17

13
15

8
10
11

11
12
11
16
16

5
5
7
9
10

8
8

28

39
42
38
35
38

63

64

71

87

82
85
80

80

2018/2019

21
23
23
22

12
12
11
16
17

15

58

75

2017/18

7
7
9
10

30
31
30
26
23

2016/17

14
14
14
15
15

11
10
10

9

12

2015/16

7
7

5
3
5
2
3

4
4
6
6

7
7
7
8

14
12
13
12
13

14
11
15
15
17

15
15
14
14
16

13
13
11
9
9

DISTRIBUIÇÃO DE ALUNOS POR INSTRUMENTO EM REGIME OFICIAL POR
INSTRUMENTO NOS ANOS LETIVOS 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019 E 2019/2020
2019/2020

5.9 DISCIPLINAS E PLANO CURRICULAR POR GRAU DE ENSINO –DANÇA
O plano de estudos do Curso Básico de Dança corresponde ao estabelecido na Portaria
nº 223-A/2018 de 3 de agosto.

5.9.1 TÉCNICA DE DANÇA CLÁSSICA E TÉCNICA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA
A disciplina de Técnicas de Dança – Clássica e Contemporânea integra o Plano de Estudos do Curso
Artístico Especializado de Dança. Esta disciplina desenvolve-se ao longo do 2º e 3º ciclos de escolaridade.
Estas disciplinas proporcionam aos alunos determinadas competências e conhecimentos técnicos e
artísticos no âmbito da Dança.
Esta disciplina tem como objetivos:

Adquirir e consolidar as competências técnicas, artísticas e criativas;

Alargar os limites de execução a partir das diferentes abordagens às Técnicas de Dança;

Criar condições que visem o prosseguimento de estudos;

Incentivar a capacidade de participarem em apresentações públicas;

Reforçar o gosto pela prática da dança;

Promover o sentido de autonomia, responsabilidade e atitudes de cooperação e interação
com os restantes elementos que integram o grupo;

Assegurar a capacidade criativa e o aperfeiçoamento interpretativo, através do reforço
das competências básicas da composição/criação coreográfica contemporânea;

Consciencializar para a dimensão individual e social da dança enquanto expressão artística e
cultural;

Fomentar a criação e qualificação de novos públicos;

Desenvolver a sensibilidade e a consciência crítica e autocrítica.

Os conteúdos de dança a transmitir devem ser apresentados de uma forma gradual, sistemática e
devem ter em consideração o ciclo de aprendizagem em que os alunos se encontram, assim como, as suas
capacidades físicas e o seu desenvolvimento, nomeadamente, o crescimento das estruturas corporais e
biológicas.
As sequências de movimento deverão estar de acordo com a faixa etária e nível técnico em que os
alunos se integram. Todo o processo ensino/aprendizagem é definido tendo sempre como finalidade a
concretização dos objetivos propostos no programa das disciplinas

5.9.2 EXPRESSÃO CRIATIVA
A disciplina de Expressão Criativa utiliza o corpo como instrumento de expressão e comunicação de
uma forma lúdica, traduzindo-se num trabalho de sensibilização para as artes e para o mundo que nos
rodeia. Trata a descoberta do movimento pessoal, articulado com as regras básicas da dança. O aluno irá
encontrar nesta disciplina um espaço de descoberta, e exploração do corpo pelo improviso e
espontaneidade. Irá ser incentivado ou mesmo “espicaçado” para ir mais além na criação de matéria
artística de movimento e então, compreender de que é feito essa mesma matéria. Que formas pode conter,
que tempos pode usar, que espaço pode ocupar, o que pode transmitir, o que se sente…
Corpo, Espaço, Energia e Relação, são os elementos da Dança estudados nesta disciplina. Corpo,
enquanto instrumento capaz de realizar movimento no Espaço – O seu espaço, a sua cinesfera, e o espaço

EMOL – Relatório de Atividades 2019/2020

19/66

envolvente e que é, partilhável. Corpo, enquanto instrumento que ao se movimentar criativamente, usa
uma determinada energia e estabelece uma determinada relação consigo mesmo, com os outros ou com
o/os objeto/s que o envolve.
Para um estudante de Dança, esta disciplina é sem dúvida, um veículo muito importante para a sua
afirmação enquanto pessoa dançante. Ele irá descobrir de que é feito o movimento, como se decifrasse um
alfabeto, e assim, conseguisse criar as suas próprias composições, adquirindo o seu estilo pessoal e por isso
único.
A disciplina de Expressão Criativa tem como objetivos:
• Reforçar o gosto pela prática da dança;
• Saber usar os seus corpos eficaz e criativamente;
• Desenvolver a criatividade e a imaginação cinéticas;
• Usar movimento expressivo como meio de comunicação;
• Promover o sentido de autonomia, responsabilidade e atitudes de cooperação e interação com os
restantes elementos que integram o grupo;
• Saber analisar as componentes do movimento forma e a qualidade do movimento;
• Desenvolver uma compreensão estética através da criação de pequenas danças e da apreciação de
obras coreográficas apropriadas às suas idades;
• Aprofundar a sua educação musical, plástica e dramática;
• Fomentar a criação e qualificação de novos públicos;
• Desenvolver a sensibilidade e a consciência crítica e autocrítica;
• Assegurar o aperfeiçoamento interpretativo;
• Consciencializar para a dimensão individual e social da dança enquanto expressão artística e
cultural;
• Criar condições que visem o prosseguimento de estudos.

5.9.3 MÚSICA
A disciplina de Música é componente obrigatória no Curso Básico de Dança, ministrado em regime
articulado nos 2º e 3º ciclos do ensino básico. Pretende facultar, por um lado, uma formação sólida no
domínio específico dos saberes musicais e, por outro, responder às solicitações particulares do curso de
Dança.
Esta particularidade é, à partida, inevitável, já que, simultaneamente, não é suposto que os alunos tenham
um contacto regular com um instrumento musical, como normalmente acontece em estudos de música,
mas trabalham a relação da música com o corpo e a partir do corpo. Sendo assim, questões como a leitura
ou a escrita têm de ser abordadas com alguma parcimónia. Já o sentido crítico musical, fundamental para
um bailarino, pode ser tratado com o máximo nível de exigência. Também a dimensão rítmica, em todas as
suas vertentes, tem de ser priorizada, em abordagem principalmente empírica.
A disciplina de música tem como objetivos:
 Proporcionar aos alunos competências e conhecimentos técnicos e artísticos no âmbito
da Música;


Munir os alunos da linguagem específica musical, de forma a permitir a fluência e
eficiência comunicacional nesse universo concreto;
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Proporcionar aos alunos competências básicas nos domínios da leitura oral e da escrita
musicais;



Identificação de sinais na partitura correspondentes a momentos da música;



Ajudar a desenvolver nos alunos um forte sentido crítico, que lhes permita proceder a
análises progressivamente mais profundas ao nível da sintaxe musical e de outros fatores
geradores de significação dos objetos sonoros;



Ajudar à otimização da relação ritmo-corpo, corpo-ritmo; o ritmo é considerado de forma
global, não apenas como movimento detetável em micro e macro pulsos, mas como fator
estruturante de todo o objeto musical.

5.9.4 PRÁTICAS COMPLEMENTARES DE DANÇA
De acordo com a estrutura curricular dos cursos básicos e secundários do ensino artístico, no 7º e 8º
anos de escolaridade existe a disciplina de Práticas Complementares de Dança, composto pelas disciplinas
de Repertório Clássico e Composição Coreográfica.
A disciplina Práticas Complementares de Dança será lecionada por dois professores em cada ano de
escolaridade (7º e 8º). Cada unidade letiva será destinada às disciplinas apresentadas anteriormente.
A disciplina de Práticas Complementares de Dança tem como objetivo:
• Proporcionar aos alunos uma formação mais abrangente integrando no seu plano de
estudos diferentes técnicas e linguagens do movimento;
•

Favorecer a versatilidade dos alunos, através da experimentação de diferentes técnicas
e linguagens;

•

Procurar a singularidade e individualidades de cada aluno enquanto
bailarino/intérprete;

•
•

Alargar os limites da criação/interpretação;
Formar um sentido estético e desenvolver a sensibilidade através da experimentação de
obras de referência e de diferentes linguagens do movimento, no âmbito da Dança de
Carácter, Jazz, Clássica e Contemporânea;

•

Alargar os conhecimentos no âmbito da história da dança – contexto histórico;

•

Conhecer coreógrafos e obras de referência na área da dança;

•

Consciencializar para a dimensão individual e social da dança enquanto expressão
artística e cultural;

•

Promover o sentido de autonomia, responsabilidade e atitudes de cooperação e
interação com os restantes elementos que integram o grupo;

•

Desenvolver a sensibilidade e a consciência crítica e autocrítica;

•

Criar condições que visem o prosseguimento de estudos.
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6 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO LETIVO 2019/2020
O ano letivo 2019/2020 ficou marcado pela pandemia COVID – 19, o que provocou o cancelamento
de várias atividades. Procedeu-se a realização/readaptação de outras que foram concretizadas através das
redes sociais. Após o dia 16 de março, a escola passou ao ensino à distância com as necessárias adaptações
À medida que a EMOL ia tentando dar resposta ao COVID-19, a necessidade de reestruturar alguns
objectivos das planificações das aulas devido à suspensão das actividades lectivas presenciais, das
metodologias adoptadas, das avaliações previstas, foram surgindo problemas do foro mais técnico
nomeadamente na utilização de ferramentas de ensino à distância. Assim para a transição para o ensino à
distância sem sobressaltos, o OLCA e a EMOL tiveram de responder de forma rápida e eficiente e criar os
recursos adequados e necessários neste processo de adaptação, podendo-se, sem qualquer hesitação, fazer
um balanço positivo do período ocorrido entre Março e Junho.
Durante a vigência da suspensão das Actividades Lectivas Presenciais, definiu-se um Plano de Ensino
à Distância para o terceiro período, onde se estabeleceu um conjunto de princípios orientadores de carácter
geral para o processo de ensino aprendizagem.
Em complemento, ao Plano de Ensino à Distancia, foram elaborados o Plano de Ensino Presencial e
o Plano de Contingência, tendo havido as necessárias reformulações em função da actualização da situação
pandémica e das normas oriundas da DGS e da DGEstE.
Das atividades desenvolvidas, destacamos os seguintes projetos anuais: o concerto “ Os Iberozitos
vão à Música” (concertos didáticos), o Estágio de Orquestra de Cordas, o Festival Beira-Rio (online), os
Concertos nas Freguesias e o 7º Ciclo de Masterclasses.
Para além destes projetos anuais, a EMOL participou em diversas atividades com um carácter
centrado na comunidade leiriense e no dever de cidadania, bem como em concertos de angariação de
fundos para problemáticas sociais.

6.1 HÁ MÚSICA NA CIDADE
Realizou-se mais uma vez o evento Há Música na Cidade, promovido pelo Jornal de Leiria, na qual
participaram várias organizações culturais, entre as quais a EMOL.
Participaram nesta atividade todas as disciplinas de instrumento da EMOL, bem como o Coro Sénior e o
Coro do Orfeão de Leiria.

Pontos fortes: Público considerável a assistir; envolvimento com a comunidade fora de portas
Divulgação do Orfeão de Leiria.
Pontos fracos: A data em que se realizou não proporciona a possibilidade de apresentar Classes de
Conjunto.
Propostas de continuidade/melhoria: Alterar a data e disponibilizar espaços para coros e Orquestras.

Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Proporcionar aos nossos alunos outros palcos mais distantes da
escola, promovendo desta forma o trabalho por eles realizado.

DPEMOL /C.M. de Leiria e
Jornal de Leiria

Público em
geral
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6.2 ABERTURA SOLENE DO ANO LETIVO
Data: 16 de Novembro de 2019 às 21h00 – Auditório José Neto
O evento assinala todos os anos o início oficial das atividades da EMOL, assim como a receção das
comunidades escolares das duas escolas.
Entrega de diplomas do curso básico e secundário dos alunos de Música e Dança.
Este concerto contou com a participação musical de professores e de classes de conjunto.
Participantes/Programa:
Invierno Porteño - Astor Piazzolla
“Tango4Women”
Ivana Vilela, violino / Veronique Marques, acordeão
Vesna Manojlovic, piano / Sónia Leitão, guitarra semi-acústica / Ilda Coelho, guitarra baixo acústico
Sonata para vibrafone e piano - Sérgio Varalonga
António Casal, vibrafone / Sérgio Varalonga, piano

Bachiana Brasileira nº6 para flauta e fagote - I. Chôro - Heitor Villa-Lobos
Neuza Bettencourt, flauta transversal / Gonçalo Pereira, fagote

Oblivion - A.Piazzolla
Frederico Fernandes, oboé / Jorge Cardoso, oboé / Gonçalo Pereira, fagote
João Pereira, violino / Luzia Lapo, violeta / Melanie Paula, violoncelo / Sérgio Varalonga, piano

Saxophone Trio - W. Presser
José António Lopes, saxofone / Nuno Mendes, saxofone / Joel Rodrigues, saxofone
Sonata for two keyboards Op.15 nº5 - J.Ch.Bach
Rute Martins, órgão / Cláudio Carvalho, cravo
English Folk Song, March – R.Vaugan Williams
Camerata do Orfeão de Leiria
Sidnei Rebelo, eufónio / Bruna Pinto, flauta / Luísa Morais, flauta / Miguel Santos, percussão
Francisco Pereira, saxofone / Daniel Jesus, saxofone / Guilherme Pereira, trompa / José Duro, trompa / José
Guilherme, tuba
Luísa Pinção, violoncelo Dinara Tonkikh, violino / Adriana Santos, oboé
Yo soy Maria – A. Piazzolla
Camerata do Orfeão de Leiria e Avançado de Dança
Intérpretes Avançado Dança: Bárbara Mendes / Beatriz Vieira / Bruna Bernardino / Filipe Barreto / Margarida
Manaia / Miriam Brites
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Strunggle for Pleasure – Wim Mertens
Turma 5º Grau – Dança
Intérpretes 5º Ano Dança: André Chursin / Carolina Faísca / Catarina Ferreira / Diana Gaspar / Emma Lopes / Joana
Sousa / Sofia Carmo Soraia Ferreira / Juliana Pires / Rita Pereira

Objetivos

Responsáveis

Presentear os nossos alunos com um concerto de
professores e desejar um bom ano letivo a todos.

DPEMOL e
DPEDOL

Público-Alvo
Comunidade escolar
da EDOL e da EMOL

Pontos fortes:
 Partilha artística entre professores e alunos; valorização do trabalho realizado pelos alunos no ano
letivo anterior e motivar os alunos para um bom empenho do ano letivo decorrente;
 Valorização do percurso dos alunos que terminaram um ciclo de estudos, através da entrega de
diplomas;
 Muito publico presente;
 Divulgação da escola;
 Maior empenho por parte dos alunos;
 Dá visibilidade ao corpo docente;
Pontos fracos:
 Auditório pequeno para tanto publico;
Propostas de continuidade/melhoria:
 Encontrar um local que consiga albergar um maior número de pessoas;

EMOL – Relatório de Atividades 2019/2020

24/66

6.3 AUDIÇÕES DE CLASSE E DE CLASSE DE CONJUNTO
Durante o 1º e 2º Períodos realizaram-se 51 audições de classe e de classe de conjunto das quais
uma grande parte foram partilhadas.
Foram canceladas a maioria das audições previstas para o 2º período devido ao COVID-19.
Audições realizadas:
Data

Local

Atividade

18/nov Auditório José Neto

AUDIÇÃO GUITARRA - Classe da professora Ilda Coelho

18/nov Auditório José Neto

AUDIÇÃO GUITARRA - Classe da professora Ilda Coelho

19/nov Sala 301

AUDIÇÃO CONTRABAIXO - Classe do professor Pedro Barbosa

19/nov Auditório José Neto

AUDIÇÃO PIANO - Classe da professora Vesna Manojlovic

20/nov Sala 301

AUDIÇÃO TROMPA - Classe do professor Bruno Cruz

20/nov Auditório José Neto

AUDIÇÃO TROMPETE - Classe do professor Alfredo Lopes

21/nov Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE GUITARRA - Classe do prof. José Mesquita Lopes

21/nov Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE SAXOFONE E CONJUNTO INSTRUMENTAL- Classe do prof. Joel Rodrigues

21/nov Sala 301

AUDIÇÃO DE PIANO - Classe do prof. Nádia Roseiro

22/nov Sala 301

AUDIÇÃO VIOLETA - Classe da professora Ana luzia Lapo

22/nov Sala 301

AUDIÇÃO VIOLINO - Classe da professora Ivana Vilela

25/nov Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE PIANO - Classe do prof. Sérgio Varalonga

26/nov Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE CANTO - Classe da prof. Susana Teixeira

26/nov Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE GUITARRA - Classe da prof. Sónia Leitão

27/nov Sala 301

AUDIÇÃO DE CLARINETE E ORQUESTRA DE CORDAS - Classe do prof. Luís Casalinho

27/nov Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE TROMBONE- Classe do prof. Diogo Santos

28/nov Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE GUITARRA - Classe do prof. José Mesquita Lopes

28/nov Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE FLAUTA TRANSVERSAL e SAXOFONE - Classe do prof. José António e Neuza
Bettencourt

29/nov Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE ACORDEÃO E ENSEMBLE DE ACORDEÕES - classe da prof. Veronique Marques

29/nov Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE VIOLONCELO - Classe da prof. Mélanie Paula

30/nov Sala 301

AUDIÇÃO DE HARPA - Classe da prof. Claire Santos

30/nov Igreja Nª Sra. Da Encarnação AUDIÇÃO DE ÓRGÃO DE TUBOS - Classe da prof. Rute Martins
02/dez Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE CANTO - Classe da prof. Lara Rainho

03/dez Auditório José Neto

AUDIÇÃO PIANO - Classe da professora Vesna Manojlovic

04/dez sala 301

AUDIÇÃO DE FAGOTE - Classe do prof. Gonçalo Pereira

04/dez Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE COROS - Classe dos prof. Tiago Brancos e Mário Nascimento

04/dez Estúdio B

AUDIÇÃO GUITARRA - Classe da professora Ilda Coelho

05/dez Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE PERCUSSÃO - Classe do prof. António Casal

05/dez sala 301

AUDIÇÃO DE SAXOFONE - Classe do prof. Nuno Mendes

06/dez Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE IMPROVISAÇÃO - Classe da prof. Pedro Rocha
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Data

Local

Atividade

06/dez sala 301

AUDIÇÃO DE OBOÉ E FLAUTA BISEL - Classe do prof. Jorge Cardoso e Marta Falcão

09/dez Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE VIOLINO Classe da prof. João Diogo Pereira

11/dez Sala 301

AUDIÇÃO DE OBOÉ - Classe do Prof. Frederico Fernandes

11/dez Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE ORQUESTRA DE SOPROS - Prof. Mário Teixeira

12/dez Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE TUBA - Classe do Prof. Miguel Alves

12/dez Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE COROS DE INICIAÇÂO E CORO 1º B - Profs. Mário Nascimento e Nádia Gomes

12/dez Sala 301

AUDIÇÃO DE CRAVO - Classe do Prof Cláudio Carvalho

13/dez Auditório - Calazans Duarte

AUDIÇÃO DE CLASSES DE CONJUNTO DA MG - Prof. Tiago Branco e Mariana Baltazar

13/dez Sala 301

AUDIÇÃO DE ORQUESTRA DE FLAUTAS E C.INSTR. BATALHA - Prof. João Pedro Fonseca

13/dez Sala 301

AUDIÇÃO DE FLAUTA TRANSVERSAL - Classe do Prof. João Pedro Fonseca

13/dez Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE VIOLINO - Classe da Prof. Ivana Vilela

14/dez Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE BIG BAND - Prof. André Rocha

14/dez Sala 301

AUDIÇÃO DE Crescer com a Música

16/dez Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE PERCUSSÃO - Classe do prof. António Casal

16/dez Sala 301

AUDIÇÃO DE FLAUTA TRANSVERSAL - Classe do Prof. João Pedro Fonseca

05/fev Auditório José Neto

AUDIÇÃO DA CAMERATA - Classe do prof. Mário Teixeira

18/fev Sala 301

AUDIÇÃO DE SAXOFONE - Classe do prof. Rodrigo Raínho

27/fev Sala 301

AUDIÇÃO DE PIANO - Classe da prof. Nádia Roseiro

28/fev Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE VIOLINO - Casse da prof. Ivana Vilela

28/fev Auditório José Neto

AUDIÇÂO DE VIOLETA - Classe da prof. Ana Luzia Lapo

02/mar Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE PIANO - Classe do prof. Sérgio Varalonga

02/mar Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE TROMPETE - Classe do prof. Alfredo Lopes

03/mar Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE GUITARRA - Classe da prof. Sónia Leitão

04/mar Sala 301

AUDIÇÃO DE GUITARRA - Classe da prof. Ilda Coelho

04/mar Auditório José Neto

AUDIÇÂO DE TROMBONE - Classe do prof. Diogo Santos

05/mar Auditório José Neto

AUDIÇÂO DE PIANO - Classe da prof. Vesna Manolojvic

05/mar Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE GUITARRA - Classe da prof. Sónia Leitão

05/mar Sala 301

AUDIÇÂO DE SAXOFONE - Classe do prof. Nuno Mendes

07/mar Sala 301

AUDIÇÃO DE HARPA - Classe da prof. Claire Rocha

07/mar Sé de Leiria

AUDIÇÃO DE ÓRGÃO DE TUBOS - Classe da prof. Rute Martins

09/mar Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE CANTO - Classe da prof. Susana Teixeira

09/mar Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE CANTO - Classe da prof. Cláudia Franco

10/mar Auditório José Neto

AUDIÇÂO DE PIANO - Classe da prof. Vesna Manolojvic

10/mar Auditório José Neto

AUDIÇÃO DE CANTO - Classe da prof. Elsa Felicidade

As audições têm sido nos últimos anos uma componente importante do Projeto Educativo da EMOL.
Este ano deu-se continuidade a esta valência, que manifestamente apresentou um grande valor pedagógico
e que, igualmente, promoveu o reforço da ligação entre professores, alunos e pais.
Promoveu-se estas audições, nomeadamente através de:
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- Elaboração de cartazes;
- Elaboração de folhetos de audição;
- Divulgação aluno a aluno.
As audições devem proporcionar momentos interativos entre a comunidade educativa, permitindo
não só às classes mostrarem o trabalho desenvolvido ao longo dos períodos/anos, como também servir de
base para a formação dos alunos em possíveis futuros performers. Para isso, é imperativo salvaguardar
algumas considerações importantes para o maior aproveitamento das mesmas:









Os alunos devem ser avisados da indumentária para as audições. Não são importantes os laços e
as calças vincadas, mas o assinalar a diferença com a sala de aula;
No decorrer dos concertos/ audições os alunos devem ser orientados para agradecerem ao
público, sempre que recebem palmas, não devendo entrar e sair do palco de uma forma pouco
cuidada;
Quando as atuações são em grupo, a ordem de cada elemento deve estar previamente definida;
Durante o decorrer de todas as interpretações, os professores devem salvaguardar que não se
converse ou arrume o instrumento. O respeito pelos colegas é de suma importância;
Sugere-se, também, que os professores comuniquem com o público no início ou no decorrer da
audição. Através de alguns comentários como dar as boas-vindas, dar a conhecer a particularidade
de determinado tipo de repertório, felicitar alunos que atuam pela primeira vez, ajudar um aluno
que já iniciou pela 3ª vez o mesmo andamento e teima em recomeçar ou até justificar a preparação
de alguma peça ou intérprete pode tornar as audições em momentos mais educativos;
No final de cada audição, deve ser reservado um tempo para reflexão da mesma com os alunos.
Este tempo pode ser fundamental e valer por muitas aulas;
Sempre que possível, o colega que assiste à audição de outro colega pode e deve dar a sua opinião
sincera sobre a mesma. Este também é um dos momentos privilegiados para se participar na vida
ativa da escola.

Pontos fortes:
 Calendarização feita com maior antecedência.
Pontos fracos:
 Não cumprimento de entrega de programas de audição
Propostas de continuidade/melhoria:
 Procurar outros espaços para audições.
 O Programa da audição deve ser enviado com a devida antecedência para o Gabinete de escolas.
Uma semana de antecedência.
 Logisticamente tem que haver compreensão e interajuda.
 Os professores devem informar detalhadamente os pais sobre a calendarização das audições.
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Audições abertas à comunidade escolar e público em geral,
demonstrando assim regularmente o trabalho realizado na EMOL.

DPEMOL e Professores
das Classes

Público em
geral

6.4 AUDIÇÕES TUTTI
Estas audições têm um carácter interdisciplinar, proporcionando a interação entre as classes de
instrumento e de conjunto.
Não foi possível realizar a audição Tutti prevista para 17 de maio devido à Pandemia COVID-19.
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Realizaram-se as seguintes audições TuTTi
DATA/HORA

LOCAL

Quinta-feira, 8 de novembro às 19h00

Auditório José Neto

Terça-feira, 15 de janeiro às 19h00

Auditório José Neto

Pontos fortes:
 Promove a cultura musical e dá conhecimento aos alunos
 Diversidade de classes; oportunidade de tocar fora da escola.
 Promoção da interdisciplinaridade.
Pontos fracos:
 A Audição coincide com o horário dos professores.
 Poucas classes a participar.
Propostas de continuidade/melhoria:
 Procurar outros espaços para audições.
 O Programa da audição deve ser enviado com a devida antecedência para o Gabinete de escolas.
Uma semana de antecedência.
 Incentivar os professores com aulas a decorrer durante a audição TUTTI a levarem os seus alunos
a assistir a estas.
 Aumentar o número de classes que participam, incluindo Classes de conjunto
Objetivos
Audições abertas à comunidade escolar e público em geral,
demonstrando assim regularmente o trabalho realizado na EMOL.

Responsáveis
DPEMOL e
Professores

Público-Alvo
Público em geral

6.5 AULAS ABERTAS – DANÇA
As aulas abertas de dança proporcionam a apresentação do trabalho desenvolvido ao longo do 1º e
2º período, aos encarregados de educação, familiares, amigos e todos os interessados.
O objetivo principalmente foi apresentar aos interessados o trabalho desenvolvido por cada turma do Curso
Básico de Dança, Cursos Livres de Pré e Iniciações.
Neste ano letivo, devido à situação pandémica, apenas foi possível realizar as aulas abertas do 1º Período
que se realizaram na semana de 6 a 17 de dezembro.
As aulas decorreram sempre nos estúdios de dança 401 e/ou r/c, sempre em dias em que os alunos têm
aulas, mas ao final do dia para dar oportunidade aos interessados de assistirem e não coincidir com horários
de trabalho.
Pontos fortes:
 Calendarização feita com maior antecedência.
 Valorização e demonstração do trabalho realizado pelos alunos ao longo do período.
 Muito público presente.
Pontos fracos:
 Estúdios pequenos para tanto público.
Propostas de continuidade/melhoria:
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Procurar de futuro fazer as aulas abertas em auditório, por forma a permitir que mais público possa
assistir.
Os professores coordenadores devem informar os pais sobre a calendarização das aulas abertas.

6.6 AULAS ABERTAS – PROMOÇÃO DA EMOL
Atividade que visou dar a conhecer o funcionamento da EMOL à comunidade, com uma visita
guiada às aulas de Dança, Orquestras e aulas de instrumentos.
Apenas se realizou a atividade no dia 4 de março, foram canceladas devido à Pandemia COVID-19
as seguintes datas: 25 de março, 15 de abril, 22 de abril, 29 de abril e 6 de maio.
Pontos fortes:
 Os participantes revelaram muito interesse nas diversas atividades que lhes foram apresentadas
Pontos fracos:
 Nada a assinalar
Propostas de continuidade/melhoria:
 Nada a assinalar
Objetivos
Audições abertas à comunidade escolar e público em geral,
demonstrando assim regularmente o trabalho realizado na EMOL.

Responsáveis
DPEMOL e
Professores

Público-Alvo
Público em geral

6.7 AULA ABERTA "OLIVIER MESSIAEN"
Aula aberta "Olivier Messiaen", por Daniel Bernardes, no âmbito da disciplina de HCA. Com a participação
especial do Prof. Pedro Rocha. 28 de maio de 2019, 15h, online.
Pontos fortes:
 Pelo facto de ser online permitiu a que público diverso pudesse assistir (de qualquer lugar e área
de interesse).
Pontos fracos:
 O horário não foi conveniente para muitas pessoas interessadas (ainda que
horário tenha sido bom, pois foi integrado na aula de HCA).
Propostas de continuidade/melhoria:
 O horário deverá ser mais ao final do dia.
Objetivos
Responsáveis
Dar a conhecer a música e as técnicas de composição de
Professores Ana Carlota
Olivier Messiaen.
Silveiro e Pedro Rocha.

para os alunos, o

Público-Alvo
Alunos de HCA e
público em geral.

6.8 CONCERTOS
Atividade performativa de índole musical de diferentes formatos, que se destina a demonstrar o
desenvolvimento das competências técnico-artísticas adquiridas pelos alunos e a sua capacidade de
trabalhar em grupo, assim como promover e divulgar a música erudita, fortalecendo e aprofundando a
dimensão cultural da comunidade.
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6.8.1 TEMPORADA DE CONCERTOS NAS FREGUESIAS
Levar a música a todas as uniões de freguesias de Leiria com o intuito de descentralizar os eventos
culturais, bem como contribuir para a formação e qualificação de novos públicos.
Realizaram-se os seguintes Concertos:
Data

Hora

Local

Atividade

19/out

21h00

Igreja dos
Pousos

Concerto Temporada nas Freguesias | Participação do Coro do Orfeão de Leiria
e Coro Anima Choralis, direção Mário Nascimento

23/nov

18h30

Solar do
Castanheiro

Temporada de Concertos Nas Freguesias| Freguesia de Bidoeira de Cima participação Orq. de guitarras, direção de Ilda Coelho; Orquestra de Flautas,
Direção de João Pedro Fonseca

06/dez

21h00

Igreja Vale
da Pedra

Temporada de Concertos Nas Freguesias| Freguesia de Vale da Pedra participação Orq. de Cordas, direção de Luís Casalinho;

Pontos fortes:
 Demonstrar o trabalho realizado na EMOL.
 Boa recetividade do público presente
 Promove mais uma vez o tocar em público e de fazer chegar a música a outros públicos.
Pontos fracos:
 Em alguns concertos esteve pouco público presente
Propostas de continuidade/melhoria:
 Procurar locais com melhores condições de concerto.
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Proporcionar aos nossos alunos outros palcos mais distantes da
escola, promovendo desta forma o trabalho por eles realizado.

DPEMOL/Freguesia/C.M. de
Leiria

Público em
geral
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6.8.2

CONCERTOS COM HISTÓRIA – INTERCULTURALIDADE

Atividade não realizada devido à Pandemia COVID-19.
Objetivos
Apresentação do trabalho realizado pelas diversas classes da
EMOL. Concertos comentados e realizados no Centro de
Diálogo Intercultural de Leiria.

6.8.3

Responsáveis
Direção Pedagógica EMOL,
Prof. Mariana Baltazar e
Câmara Municipal de Leiria

CONCERTOS DE NATAL

6.8.3.1 CONCERTO - 7 DE DEZEMBRO ÀS 16H30 NA IGREJA DOS FRANCISCANOS
Classe

Professor

Coros de Iniciação

Mário Nascimento e Nádia Gomes

Coro de Câmara

Mário Nascimento

6.8.3.2 CONCERTO - 14 DE DEZEMBRO, PELAS 18H30 NA IGREJA DO MOSTEIRO DA BATALHA
Grupos Participantes da EMOL:
Classe

Professor

Ensemble de Música Antiga

Gonçalo Pereira

Coro 1º A, Coro 1º B, Coro 1º C e Coro 1º F + 2º F

Tiago Branco, Nádia Gomes

Coro 3ºD, 4ºd e 5ºD

Tiago Branco

Orquestra de Flautas

João Pedro Fonseca

Camerata do Orfeão de Leiria

Mário Teixeira

Coro do Orfeão de Leiria

Mário Nascimento

6.8.3.3 CONCERTO – 15 DE DEZEMBRO ÀS 18H00 – AUDITÓRIO DA ESTG
Grupos Participantes da EMOL:
Classe

Professor

Orquestra de Guitarras

Ilda Coelho

Orquestra de Cordas

Luís Casalinho

Big Band

André Rocha

Avançado Dança e 4º ano

Rita Monteiro e FIlipa Pedro
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Público-Alvo
Público em
geral

Pontos fortes:
 Demonstrar o trabalho realizado na EMOL.
 Descentralização em vários palcos
 Muito público nos concertos.
Pontos fracos:
 Nada a assinalar.
Propostas de continuidade/melhoria:
 Nada a assinalar.
Objetivos

Responsáveis

Proporcionar aos nossos alunos outros palcos
mais distantes da escola, promovendo desta
forma o trabalho por eles realizado.

Direção Pedagógica, C.M. Público em
de Leiria professores
geral
intervenientes

6.8.4

Público-Alvo

DIA MUNDIAL DA DANÇA

Atividade não realizada devido à Pandemia COVID-19.

Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Proporcionar aos alunos a possibilidade de
conhecerem locais de grande relevo
cultural/artístico.

Direção Pedagógica e Coordenadora
de departamento de Dança

Público em
geral

6.8.5

CONCERTO DA PRIMAVERA

Atividade não realizada devido à Pandemia COVID-19.
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Proporcionar aos alunos a possibilidade de
conhecerem locais de grande relevo
cultural/artístico. Alertar o público para a
preservação da floresta e o respeito pelo meio
ambiente.

Direção Pedagógica e Coordenadora
de departamento de Dança

Público em
geral
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6.9 SESSÕES DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTRUMENTOS/DANÇA
Realizadas nas escolas do 1º ciclo, dos Agrupamentos de Escolas onde temos ensino articulado.
Fazer despertar/desenvolver o gosto pela Música e Dança, motivando para a sua aprendizagem.
Calendarização realizada:
Data

Dia da
semana

Agrupamento

3 de fevereiro de 2020

segunda-feira

Agrupamento de Escolas D. Dinis

5 de fevereiro de 2020

quarta-feira

Agrupamento de Escolas D. Dinis

19 de fevereiro de 2020

quarta-feira

Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira

3 de março de 2020

terça-feira

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente

4 de março de 2020

quarta-feira

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente

Não se realizaram as seguintes sessões devido à Pandemia COVID 19.
Data

Dia da
semana

Agrupamento

13 de março de 2020

sexta-feira

Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira

18 de março de 2020

quarta-feira

Agrupamento de Escolas de Marrazes

20 de março de 2020

sexta-feira

Agrupamento de Escolas de Marrazes

Pontos fortes:
 Promoção da EMOL.
 Educar sensibilizar novos públicos
Pontos fracos:
 Nada a assinalar.
Propostas de continuidade/melhoria:
 Nada a assinalar.

Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Captação de novos alunos. Possibilitar à população
escolar do 1º ciclo e 2º Ciclo o contacto com a
música/dança e com os instrumentos musicais.

Direção Pedagógica

Público em
geral
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6.10 CICLO DE CONCERTOS “A GUITARRA NA PRIMAVERA”
Dada a necessidade premente de existirem referencias para os alunos mais novos e, por outro lado,
também para promover os nossos alunos, surgiu a ideia de criar um Ciclo de concertos de Guitarra. Não
obstante, também o trabalho da escola, ao nível da guitarra, será divulgado, incentivado e por outro lado
descentralizado.
Calendarização e participações:
Data

Hora

Local

Atividade

06/mar 19h00 Biblioteca José Saramago
(Campus 2 - ESTG)

Ciclo de Concertos de Guitarra - Concerto com alunos
solistas

07/mar 16h00 CDIL

Ciclo de Concertos de Guitarra - Concerto a solo e
Orquestra de Guitarras

08/mar 15h00 CDIL

Ciclo de Concertos de Guitarra - Concerto a solo e
Orquestra de Flautas

Pontos fortes:
 Promove o envolvimento dos alunos para o estudo;
 Promove o Orfeão de Leiria;
 Ajuda a preparar os alunos para o acesso ao ensino superior;
 Actividades descentralizadas.
Pontos fracos:
 Ruído geral na sala
Propostas de continuidade/melhoria:
 Nada a assinalar

Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Promoção da Classe de Guitarra. Oportunidade de tocar
noutros Palcos. Dar a conhecer o repertório de Guitarra.

Direção Pedagógica e
Classe de Guitarra

Alunos da EMOL

6.11 17º ESTÁGIO INTERNACIONAL DE ORQUESTRA
Atividade não realizada devido à Pandemia COVID-19.
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Dar oportunidade aos estudantes de música de
trabalharem um repertório orquestral.

Direção Pedagógica

Público em geral
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6.12 FINAL DE ANO LETIVO À BEIRA RIO
Data: 27 de junho de 2020
Este ano letivo devido à Pandemia COVID 19, o Festival Beira-Rio foi adaptado de forma a dar
resposta a esta situação, tendo sido realizado através de vídeos e entrevistas que foram transmitidas em
Direto no dia 27 de junho durante 11 horas e 45 minutos.
Este Festival mostrou aos leirienses a dinâmica e a qualidade do Orfeão de Leiria. Foi indiscutivelmente uma
verdadeira maratona no dia 27 de junho, desta vez, com uma ligação em direto ao facebook/youtube.
Durante essa ligação que foi feita através do auditório do OLCA, realizaram-se entrevistas em direto e
passámos vídeos que nos chegaram que foram preparados pelos professores das várias disciplinas.
Equipa técnica do direto:
Moderadores: Ana do Vale e Mário Teixeira
Ajuda técnica de áudio e Vídeo: Cláudio Carvalho, Luís Casalinho e Frederico Fernandes
Link Youtube: https://youtu.be/lycoroXNnPo?t=178
Linha cronológica do dia 27 de Junho:
GRUPO - PROJETO - CLASSE - CONVIDADO
Entrevista ao Dr. Vítor Lourenço, Dr. Vítor
faria Dra. Anabela Graça
Coro do Orfeão de Leiria
Orquestra de Cordas
Orquestra de Sopros
Classe de Improvisação
Coro de Câmara, do Básico e Iniciação

HORA
09:00

PARTICIPANTES NA ENTREVISTA
Dr. Vítor Lourenço, Dr. Vítor faria Dra. Anabela Graça

09:30
09:40
09:50
09:55
10:05

Pianista acompanhador
Dança

10:50
11:00

Classe de Trompete
Classe de Órgão de Tubos
Classe de Cravo
Classe de Violoncelo
Pausa
Classes de Piano
Classe de Tuba
Classe de Trombone
Classe de Trompa
Classes de Clarinete
Coro Sénior
Danças do Mundo - CSOL
Projeto “Crescer com as Artes e Crescer
com a Música”
Arte palmas
Curso de jazz - Big Band
Classe de Saxofones
Classe de Percussão

11:38
11:52
12:04
12:16
12:30
13:00
13:40
13:52
14:04
14:16
14:40
14:50
14:55

Mário Nascimento e Rui Castro
Luís Casalinho
Mário Teixeira
Pedro Rocha
Mariana Baltazar, Mário Nascimento, Elsa Felicidade, Nádia
Gomes e Tiago Branco
Sérgio Varalonga
Ana do Vale, Alexandra Figueira, Filipa Pedro, Rita Monteiro e
Luís Casalinho
Alfredo Lopes
Rute Martins
Cláudio Carvalho
Mélanie Paula
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Nádia Roseiro, Rui Daniel, Vesna Manojlovic e Tiago Ferreira
Miguel Alves
Diogo Santos
Bruno Cruz
Luís Casalinho e Paulo Bernardino
Mário Nascimento
Eunice Caetano
Mariana Baltazar
Mariana Baltazar e Diana Rolo
André Rocha
Joel Rodrigues, José Lopes, Nuno Mendes e Rodrigo Sousa
António Casal

GRUPO - PROJETO - CLASSE - CONVIDADO
Classe de Harpa
Classes de Guitarra

HORA
16:32
16:44

Ensemble e Orquestra de Guitarras
Classes de Canto
Classes de Violino
Classe de Violeta
Classe de Acordeão e Ensemble de
Acordeões
Classes de Flauta TRANSVERSAL E
Orquestra de Flautas
Flauta de Bisel
Classe de Contrabaixo
Classe de Fagote e Ensemble de Música
Antiga
Classes de Oboé

17:30
17:40
18:05
18:27
18:39

PARTICIPANTES NA ENTREVISTA
Claire Santos
José Mesquita Lopes, Ilda Coelho, Helder Ferreira e Sónia
Leitão
Ilda Coelho
Susana Teixeira, Cláudia Franco e Elsa Felicidade
Ivana Vilela e João Pereira
Luzia Lapo
Véronique Marques

18:51

João Pedro Fonseca e Neuza Bettencourt

19:20
19:26
19:38

Marta Falcão
Pedro Barbosa
Gonçalo Pereira

19:53

Jorge Cardoso e Frederico Fernandes

Pontos fortes:
 Demonstrar o trabalho realizado na EMOL.
 Muito publico a assistir
 Maior motivação para os alunos ao terem de gravar.
 O feedback muito positivo,
 Forma de fazer chegar a diferentes
 públicos a nossa escola de música e dança.
 Boa organização
 Demonstrar a dinâmica e trabalho realizado por toda a escola.
 União de toda a nossa comunidade escolar
 Permite acompanhar todas as participações.
 Permitiu a aquisição de novos equipamentos, possibilitando uma boa transmissão do evento.
Pontos fracos:
 Limitação do tempo por classes (as classes ficam com pouco tempo para a sua apresentação).
Propostas de continuidade/melhoria:
 Caso se realize novamente online procurar dividir o evento em 2 ou 3 dias.
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Apresentação do trabalho realizado pelas EMOL ao longo
do ano letivo. Criação e qualificação de novos públicos.

Direção Pedagógica e
APOLEIRIA

Público em geral
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6.13 VISITAS DE ESTUDO
Proporcionar aos alunos a possibilidade de conhecerem locais de grande relevo cultural/artístico.
Estas visitas proporcionam também experiências ricas e vivências culturais diferenciadas, incluído nelas
também a possibilidade de assistirem a concertos de grupos profissionais.
Realizaram-se as seguintes visitas:


29 de setembro de 2019 - Visita de Estudo para alunos do 5º grau ao Teatro José Lúcio da Silva
Concerto "A Música de Hogwarts".



24 de Novembro de 2019 - Visita de estudo à Casa da Música, organizada pelos professores Luís
Casalinho e João Pedro Fonseca, e pelas professoras Ana Carlota e Nádia Gomes, que contou
também com uma turma de alunos de História da Cultura e das Artes, do Conservatório da Escola
Gualdim Pais (Tomar).

Pontos fortes:
 Tema do espetáculo foi de encontro ao interesse dos alunos. Espetáculo criativo e de grande
interesse didático.
 Grande envolvimento dos professores proponentes, alunos e pais que também participaram.


Alunos e encarregados de educação realçaram que estas visitas de estudos são muito importantes,
pois permitem conhecer outros espaços e demonstrações de cultura diferentes.

Pontos fracos:
 Participação reduzida dos alunos.
Propostas de continuidade/melhoria:
 Nada a assinalar

Objetivos
Proporcionar aos alunos um concerto de
elevado teor pedagógico e artístico.
Proporcionar aos alunos a possibilidade
de conhecerem locais de grande relevo
cultural/artístico.
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Público-Alvo
Alunos das turmas de 5º
grau

6.14 INTERCÂMBIOS
Veículo de excelência para a partilha e troca de experiências, bem como para a aquisição de
conhecimentos em diferentes contextos.
Realizaram-se os seguintes intercâmbios:


26 de Outubro de 2019, realizou-se um intercâmbio com a escola de dança Arabesque. A
participação do Curso Básico de Dança do Orfeão de Leiria foi efetuada com alunas do quarto e
quinto ano com as alunas Emma Lopes e Juliana Pires do quinto ano e Karen Nascimento e
Margarida Gomes do quarto ano, no sentido de as estimular para as aulas de Técnicas de dança. O
grupo foi acompanhado pela professora Filipa Pedro.



25 de janeiro de 2019 - Intercâmbio de Flautas Transversais – OLCA/SAMP: a atividade foi realizada
no M|I|MO – Museu da Imagem em Movimento, onde houve muita participação e um bom
ambiente sentido entre professores e alunos;



22 de fevereiro de 2020 decorreu o Intercâmbio entre a classe de Violoncelo da EMOL e
Conservatório de Música Jaime Chavinha Minde.

Pontos fortes:
 Estabelecer contacto com diferentes colegas e pedagogias do instrumento
Pontos fracos:
 Dificuldade em conseguir transporte para os alunos.
 Adesão deve ser maior
Propostas de continuidade/melhoria:
• Necessidade de alargar para dois dias, não necessariamente seguidos, para preparar a apresentação
ao público.
Objetivos

Responsáveis

Promover o gosto pela música e pelo estudo do
instrumento;
Desenvolver a capacidade de apresentação em
público;
Estabelecer contacto com diferentes colegas e
pedagogias do instrumento
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DPEMOL e
Classes
envolvidas

Público-Alvo
Alunos e professores das
classes envolvidas, assim
como respetivas comunidades
escolares.

6.15 CICLO DE MASTERCLASSES – 2019-2020
Cursos intensivos de prática instrumental, orientados por professores nacionais ou estrangeiros de
reconhecido prestígio no plano internacional.
É uma atividade de crucial importância para o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, onde surge a
possibilidade de estes tomarem contacto com outros profissionais da música e experienciarem outras formas de
aprendizagem, quer em contexto de grupo, quer em partilha de experiências.
O VII Ciclo de Masterclasses, contou com 68 participantes, onde só não se realizou a Masterclasse de Tuba
por falta de inscrições, este Ciclo decorreu nas seguintes datas e com os seguintes professores:

18 e 19 de dezembro de 2019
Instrumento
Trompete
Trompa
Trombone
Saxofone
Flauta Transversal
Acordeão

Professor do OLCA
Alfredo Lopes
Bruno Cruz
Diogo Santos
Joel Silva, Nuno Mendes e José António
Neuza Bettencourt e João Pedro Fonseca
Véronique Marques

Professor Convidado
Stephen Mason
Luís Sousa
Jarrett Butler
João Pedro Silva
Gil Magalhães
Fábio Palma

20 e 21 de dezembro de 2019
Instrumento
Clarinete
Tuba

Professor do OLCA
Luís Casalinho e Paulo Bernardino
Miguel Alves

Professor Convidado
Luís Gomes
Luís Oliveira Bôla

- O VIII Ciclo de Masterclasses, contou com 68 participantes para Oboé, dezasseis para Percussão, doze
para fagote e sete para Violoncelo; esta última foi cancelada por motivos de saúde do professor
convidado. As restantes masterclasses previstas para este ciclo foram canceladas devido à Pandemia
COVID 19.
24 e 25 de Fevereiro de 2020
Instrumento
Fagote
Oboé
Percussão
Violoncelo

Professor do OLCA
Gonçalo Pereira
Frederico Fernandes, Jorge Cardoso
António Casal
Mélanie Paula

Professor Convidado
Carolino Carreira
Louise Pellerin
André Dias
Marco Pereira

30 e 31 de Março de 2020
Instrumento
Guitarra
Cravo
Piano
Canto
Harpa

Professor do OLCA
José Mesquita, Ilda Coelho e Sónia Leitão
Cláudio Carvalho
Vesna Manojlovic, Nádia Roseiro e Rui Daniel
Susana Teixeira e Elsa Felicidade
Claire Santos
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Professor Convidado
André Ferreira
Cândia Matos
Marta Menezes
Luís Rendas Pereira
Ana Ester Santos

1 e 2 de Abril de 2020

Instrumento
Violino
Violeta
Contrabaixo
Órgão de Tubos

Professor do OLCA
Ivana Dimitrijevic e João Pereira
Luzia Lapo
Pedro Barbosa
Rute Martins

Professor Convidado
Jorge Vinhas
António Pereira
João Alves
Sérgio Silva

6.15.1 PROFESSORES CONVIDADOS DO VII E VIII CICLO DE MASTERCLASSES

Stephen Mason – Trompete
Stephen Mason diplomou-se no Royal College of Music, em Londres, que
frequentou entre 1980 e 1984, tendo-lhe sido atribuídos o “First Year Brass Prize”
(1981) e o “College Top Brass Prize” (1983). Gravou com a Orquestra da BBC e
ocupou o lugar de primeiro trompete na Orquestra Sinfónica de Bournemouth.
Em Portugal, foi primeiro trompete na Orquestra do Teatro Nacional de São
Carlos, lugar que ocupou até à sua extinção em 1992. Foi também primeiro
trompete na Orquestra Sinfónica Portuguesa, ocupando essa posição desde a sua
fundação, em 1993, até 1997. Atualmente, é primeiro trompete solista na
Orquestra Gulbenkian.
Em 1994 integrou a Filarmónica de Londres na interpretação da 2ª Sinfonia
de Mahler, no âmbito do evento Lisboa 94.
Tem tocado com vários conjuntos de música de câmara, tendo sido transmitidas pela RDP as
interpretações de História do Soldado de Stravinsky, Quiet City de Copland e Concerto Brandeburguês nº
2 de J. S. Bach. Ao longo dos últimos anos, tem-se dedicado ao trompete natural, interpretando vários
concertos para trompete e cordas, incluindo o Concerto Brandeburguês nº 2. É membro fundador do
quinteto de metais Hot Brass de Portugal, formação essa dedicada à divulgação da música clássica e ligeira,
tendo atuado em vários festivais em Portugal.

Luís Sousa – Trompa
Luís Sousa é licenciado e pelo Instituto Politécnino de Lisboa - Escola
Superior de Música de Lisboa onde estudou com os professores Jonathan
Luxton e Paulo Guerreiro.
Frequenta atualmente o 2° ano do Mestrado em Música no ramo de
Performance na Universidade de Aveiro com a orientação do professor
Bernardo Silva.
Participou em diversos seminários, cursos, simpósios e masterclass
orientados por Froydis Ree Wreke, Stefan Dohr, Sarah Willis, Thomas
Hauschild, Will Sanders, Jose Sogorb Jover, Abel Pereira, Bernardo Silva,
Paulo Guerreiro, Will Sanders, Jonathan Luxton, Philip Myers, Radovan
Vlatkovich, Ab Koster, Markus Maskunitty, Vicente Zarzo, Jonathan William,
Michael Walker, Jan Harshagen, Andrew Budden.
Como trompista convidado colaborou com a Orquestra Sinfónica
Portuguesa, Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, Orquestra da Fundação Calouste Gulbenkian,
Orquesta Clásica Santa Cecilia (Espanha), Orquestra Filarmónica de Jalisco (México), Classic Chamber
Concert Orchestra (USA), Orquestra Metropolitana de Lisboa, Orquestra de Câmara Portuguesa, Orquestra
Clássica da Madeira, Divino Sospiro, Orquestra Filarmonia das Beiras, Orquestra da Costa Atlântica,
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Orquestra Clássica do Sul, Orquestra Filarmónica Portuguesa, Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras,
Lisbon Film Orchestra, e foi membro da Banda da Armada Portuguesa.
Trabalhou com ilustres maestros, solistas de renome nacional e internacional entre eles David
Zinman, Krzysztof Penderecki, Valery Gergiev, Vasily Petrenko, Laurence Foster, Philliphe Entremont,
Michel Sanderling, Baldur Brönnimann, Laurent Wagner, Plácido Domingo, Michael Boder, Simone Young,
Miguel Hart-Bedoya, Jean-Sébastien Béreau, Pedro Neves, Nuno Coelho, Pedro Carneiro, Julia Jones,
Andrea Barizza, Dorian Wilson, Constantine Orbelian, Agnieszka Duczmal, Marco Parisotto, Sergio Alapont,
Jesus Medina, Joana Carneiro, Martin André, Maxime Tortelier, Jayce Ogren, Case Scaglione, Elina Garanca,
Letecia Altamirano, Elisabete Matos, entre outros.
Foi docente de trompa na Orquestra Geração e Academia de Música de Alcobaça, orienta
regularmente masterclasses, festivais de música, estágios nacionais e internacionais de orquestra.
Apresentou-se a solo interpretando obras de referência para a trompa de Weber, Mozart, Schubert,
Schumann, Brahms, Franz Strauss, Richard Strauss, Rossini, Messiaen, Alex Poelman e Carrapatoso.
No presente ano foi semi-finalista do concurso mundial “27th World Music Competition - Brass
Category” em Vienna.
Ocupou o lugar de Solista B na Orquestra Clássica da Madeira e Trompa Principal na Orquestra
Filarmónica de Jalisco no México.
Atualmente é Trompa Principal convidado da Orquesta Clásica Santa Cecilia em Madrid.

Jarrett Butler – Trombone
Nasceu em Mansfield (perto de Nottingham Inglaterra) e começou a tocar trombone numa Brass Band
neste local aos doze anos de idade.
É ex-Primeiro Trombone de famoso Grimethorpe
Colliery Brass Band (o filme “Os Virtuosos”). Aos 18 anos
prosseguiu estudos no Royal Northern College Of
Music,Manchester. I Estudou com Peter Gane (Trombone
Principal Orquestra Sinfónica de Londres e director de
Guildhall School of Music, Londres), Andrew Berryman
(Trombone Principal Hallé Orchestra, Manchester),
Christopher Houlding (Opera National de Inglaterra) e muitos
professors ocasionais, incluindo Ian Bousfield, Christian Lindberg, Jaques Mauger, Dudley Bright e Denis
Wick. Posteriormente ganhou vários prémios, incluindo o Philip Jones Prize para instrumentistas de
orquestra e conseguiu a mais alta qualificação, GMusRNCM(Honours).
Trabalhou em Inglaterra e Portugal com todas as Orquestras principais. Desde 1993 e Primeiro
Trombonista na Orquestra Sinfònica Portuguesa (Solista A).
Foi Professor de Música de Câmara de Academia Nacional Superior de Orquestra e Professor
convidado no Instituto Piaget e do Euphónio na Universidade de Évora. Atualmente e Professor de
Trombone na Universidade de Aveiro. E membro fundador de Quinteto dos Metais Lisbon Brass. Tambem
e um compositor/arranjador associado o Scherzo Editions. Trabalhou com muitos orquestras inglesas
incluindo o Hallé Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, BBC National Orchestra of Wales,
Opera North e o Scottish Opera
É regularmente convidado para dar Master Classes / Recitais e participou no 32º Oficina da Musica
em Curitiba, Brasil 2013 e como Solista International convidado no Festival Brasileira dos Trombones em
Natal Brasil 2015.
É Director Artisico de Banda Salesianos Bicesse e Manique desde Novembro 2015.
Vai atuar como Solista (Dream por Trombone e Cordas do Andrew Cadima) com a Orquestra Sinfónica
Portuguesa em Janeiro 2020
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João Pedro Silva – Saxofone
É na liberdade artística que João Pedro Silva encontra o seu lugar
e no saxofone a sua voz. O gosto pela diversidade e pelo cruzamento de
estéticas constituem o caminho aberto que o saxofonista tem construído
há mais de 25 anos.
Artista internacional YAMAHA e D’ADARRIO WOODWINDS, João
Pedro Silva apresenta-se regularmente a solo, destacando-se os
concertos com a Orquestra de Câmara da GNR, Banda Sinfónica
Portuguesa, Orquestra de Sopros da Metropolitana, Orquestra
Sinfonietta de Lisboa, Banda da Armada Portuguesa, Percussões da
Metropolitana, Ensemble de Saxofones del Liceu (Barcelona), Banda de
Música SFH, Ensemble de Palhetas duplas, entre outras.
Como convidado tem integrado diversas formações, destacandose Orquestra Sinfónica Portuguesa, Orquestra Gulbenkian, Orquestra
Metropolitana de Lisboa, Big Band do Hot Clube de Portugal, Orquestra
Sinfonietta de Lisboa, Orquestra Solistas de Lisboa, tendo trabalhado
com conceituados maestros como Eric Stearn, Alain Guingal, Wayne Marshall, entre outros.
É membro do Bros Quartet, Artemsax, Duo Pedro Santos e João Pedro Silva, L.U.M.E. - Lisbon
Underground Music Ensemble, Duo João Pedro Silva e Pedro Vieira de Almeida, Tenor Saxophone Colletive
e TERRA, com os quais se tem apresentado por todo o País e Estrangeiro e editou diversos trabalhos
discográficos.
É Professor de Saxofone e Música de Câmara na Escola Profissional de Música da Metropolitana, e
Conservatório Regional de Palmela.
É membro fundador e vice-presidente da APS Associação Portuguesa do Saxofone. Integrou a
organização do EURSAX 17, Congresso Europeu de Saxofone.
É Diretor artístico do FISP Festival Internacional de Saxofone de Palmela e do Ensemble de Saxofones
da Metropolitana.
Mestrado em Música – Performance (saxofone) e Mestrado em Ensino da Música (saxofone) pela
Escola Superior de Música de Lisboa. Doutorando em música, performance, na Universidade de Évora.
Natural de Palmela, iniciou os seus estudos musicais na Sociedade Filarmónica Humanitária, em
Palmela, com o Professor Silvério Camolas. Estudou na Escola Profissional de Música de Almada com
Alberto Roque, na Escola de Jazz Luís Villas Boas (Hot Clube de Portugal) com Pedro Moreira e na Escola
Superior de Música de Lisboa com José Massarrão. Em regime de Masterclasse também estudou com Daniel
Deffayet, James Houlik, Jean-Marie Londeix, Claude Delangle, Jean-Yves Formeau, Vicent David, Carlos
Martins, Jerry Bergonzi entre outros. Foi laureado de diversos concursos nacionais e internacionais.
Representou Portugal no XIV, XVII e XVIII Congresso Mundial de Saxofone em Liubliana, Estrasburgo
e Zagreb, respectivamente, onde se apresentou com duo João Pedro Silva e Pedro Vieira de Almeida,
Quarteto Artemsax. BROS Quartet, fusiON OUT, Tenor Sax Colletive, D’Addario Ensemble, Ensemble de
Saxofone da Metropolitana e foi convidado para ser orador numa conferência sobre nova pedagogia
musical no âmbito da aprendizagem do saxofone.
É membro fundador do quarteto internacional de saxofones BROS quartet, com o qual gravou e
editou o disco “Pagine”, de Salvatore Sciarrino, editado pela editora Italiana Stradivarius.
Obteve o reconhecimento, pelo Ministério da Cultura, pelo disco/espetáculo “Entre Paredes”, do
Quarteto Artemsax, tendo este sido declarado de “Relevância Cultural. Com o mesmo quarteto realizou
uma tournée por Guiné-Bissau a convite do Instituto Camões e da Embaixada Portuguesa em Bissau. Ainda
com os Artemsax recebeu o “Prémio Carlos Paredes” de melhor disco de música Portuguesa editado em
2016 (ex-áqueo com o disco do fadista Ricardo Ribeiro).
Foi condecorado pela Câmara Municipal de Palmela com a Medalha Municipal de Mérito – Grau
Ouro.
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Trabalha regularmente em colaboração artística com diversos compositores, na criação de novo
repertório para saxofone. Tem estabelecido uma contínua parceria com a Antena 2 nos projetos realizados.
Foi jurado convidado de 32ª edição do Prémio Jovens Músicos.
Como solista editou os discos “TIBI – Nova Música Contemporânea Portuguesa e Americana para
saxofone” e “João Pedro Silva interpreta Jorge Salgueiro”, volumes I e II, os dois primeiros de uma trilogia
discográfica, que visa editar, em disco, a obra integral para saxofone do compositor Jorge Salgueiro (com a
participação de Pedro Vieira de Almeida, no piano e Pedro Santos, no acordeão, Quarteto Artemsax e
Ensemble de Saxofones da Metropolitana).
Em coautoria com Lino Guerreiro, escreveu o livro “O Saxofone Pedagógico”, o primeiro método
português para a aprendizagem do saxofone, editado pela AVA Musical Editions e com prefácio de Claude
Delangle, Professor do Conservatório Superior de Música e Dança de Paris.

Gil Magalhães – Flauta Transversal
Gil Magalhães nasceu no Porto em 1974, tendo iniciado
os estudos musicais com o seu pai, José Magalhães, aos 9
anos. Optou pela ﬂauta transversal aos 13 anos, ingressando
no Conservatório de Música do Porto e concluindo três anos
mais tarde o curso de ﬂauta na classe do professor Olavo
Barros. Prosseguiu os seus estudos e frequentou
Masterclasses com Wendy Quilan, Sabina Laurain, Aurele
Nicolet, Felix Renggli, entre outros. Licenciado em Flauta
Transversal na classe do professor Eduardo Lucena, na Escola
Superior de Música e Artes do Espetáculo, concluiu a sua
licenciatura com elevada classiﬁcação. Atualmente, no âmbito
do curso de investigação conducente ao grau de Doutor em Performance Musical na Universidade de
Aveiro, prepara a sua dissertação de tese de Doutoramento. Vencedor nas edições de 1988 e 1990 do
1ºPrémio Regional nos concursos da “Juventude Musical Portuguesa”, obteve também o 1º lugar nos
concursos para a “Orquestra Sinfónica da Juventude Luso Francesa”, “Orquestra Portuguesa da Juventude”,
“Orquestra Sinfónica das Escolas de Música” e “Orquestra Regional do Norte”. Foi ﬂautista convidado na”
RÉGIE SINFONIA” – Orquestra do Porto, tendo colaborado com outras formações orquestrais e
camerísticas. De 1993 até 2004 foi ﬂautista da Orquestra do Norte, 1ª Flauta solista “A” desde 1998, na
qual realizou, durante este período, mais de 1200 concertos em Portugal, Espanha e França, tendo realizado
vários concertos como solista. Trabalhou, entre outros, com os maestros Kristof Penderecky, Enrique Bátiz,
Leo Brower, Roland Mélia, James Tuglle, e com intérpretes como Patricia Kopachinskaya, Eduardo Isaac,
Duo Assad, Michel Lethiec, José Carreras, Andrea Bocelli e Scorpions. Participou na gravação de emissões
para a RTP, SIC, Antena 2, bem como na diversa discograﬁa da Orquestra do Norte. Em 2003 recebeu o
convite do Maestro Enrique Batiz para, na qualidade de Flautista Co principal, integrar a Orquestra Sinfónica
do Estado do México, na temporada 2004. Desde 2006, juntamente com o guitarrista Carlos Lima, forma o
"ExpressOriente Duo", projeto dedicado à música contemporânea e novas sonoridades. É desde 2008 1º
Flauta da Orquestra da Universidade do Minho. De 1993 a 2004 foi Maestro/Diretor Artístico da Banda de
Música de Sabrosa. De 2004 a 2012 foi Maestro/Diretor Artístico da Sociedade Artística - Banda de Música
de Vale de Cambra. Teve o privilégio de dirigir solistas de prestígio como Maxence Larrieu, Michel
Bellavance, Jean Louis Beaumadier, Wendela van Swol, Celso Voltzenlogel, Rogerio Zerlotti Wolf, Jérôme
Laran, Philippe Portejoie, Artur Caldeira, entre outros. Atualmente, Gil Magalhães, é Professor Convidado
Equiparado a Auxiliar no Departamento de Música da Universidade do Minho, no Conservatório de Música
de Guimarães, e Maestro/Diretor Artístico da Banda de Música da Sociedade Musical de Arcos de Valdevez.
É, desde 2016, Sankyo Flute Artist.

Fábio Palma – Acordeão
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Fábio Palma nasceu em Lagoa, Algarve. O seu percurso musical
como aluno passou pela Academia de Música de Lagos e pela Escola
Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, onde adquiriu os graus
de licenciado e mestre em ensino de música.
Participou em vários concursos nacionais e internacionais,
enquanto músico solista e inserido em grupos musicais, tendo obtido
excelentes classificações, com destaque para edições do concurso
Folefest (1º prémio em solo e música de câmara), concurso de Jovens
Interpretes de Caldas da Rainha (1º prémio ex-aequo), concurso
Internacional de Acordeão de Castelfidardo, Itália (2º prémio em música
de câmara) e Prémio Jovens Músicos (2º prémio em acordeão solo).
Entre 2013 e 2014, frequentou um curso de Acordeão e Técnica
Alexander em Itália, com Claudio Jacomucci e Kathleen Delaney, onde
abordou vários aspetos da performance e interpretação, associados com
princípios de libertação técnica.
A sua perspetiva artística polivalente tem-lhe possibilitado explorar diferentes áreas da música,
dentro do clássico e contemporâneo, jazz, folk, world music, fusion e bandas sonoras. Igualmente tem
explorado outras áreas artísticas, individualmente e em grupo, como a recitação de poesia e a
representação dramática.
Ao longo da sua carreira, tem sido convidado a participar em algumas gravações discográficas
nacionais e internacionais, e igualmente estreado novas obras musicais.
Os seus alunos têm sido reconhecidos com excelentes prémios em vários concursos conceituados de
acordeão.

Luís Gomes – Clarinete
Iniciou os seus estudos no Conservatório Nacional, sendo diplomado pela
Escola Superior de Música de Lisboa (licenciatura), pelo Conservatório
Superior de Roterdão (U.M.), e Mestrado em Psicologia e Pedagogia da
Música na F.C.S.H. da Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é
doutorando em Música e musicologia na Universidade de Évora.
Enquanto estudante, foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.
Trabalhou com clarinetistas mundiais como: Guy Deplus, Michel Arrignon,
Philipe Cuper, Walter Boykens, David Campbel, Josef Horák, Lorenzo Coppola
e Henri Bok.
Obteve os seguintes prémios: 1º Prémio do Concurso da Juventude Musical
Portuguesa. Solista e 1º Prémio – Música de Câmara, 1º Prémio de Música
de Câmara do Prémio Jovens Músicos, 1º Prémio no Concurso «Cultura e
Desenvolvimento», 2º Prémio do concurso televisivo «Ouvir e falar», 2º
Prémio do Concurso «Cultura e Desenvolvimento» Música de Câmara, 3º Prémio Solista do Concurso
Nacional de Clarinete de Setúbal e Prémio Melhor Interpretação da Obra Portuguesa.
Foi júri dos Concursos Nacionais da J.M.P, do Prémio Jovens Músicos, dos Concursos Internacionais de
Clarinete Júlian Menendez (Ávila, Espanha), dos Concursos Internacionais de Clarinete Baixo (Espanha), do
Concurso Internacional de Clarinete «Saverio M;ercadante» (Itália) e do Concurso Internacional de
Clarinete VIMM (Croácia) e do Concurso Internacional de Clarinete do Tenerife (Espanha).
Foi solista das seguintes orquestras: Orquestra Mundial das Juventudes Musicais, Orquestra de Jovens do
Mediterrâneo, Nova Filarmonia Portuguesa, Sinfónica Juvenil, Orquestra Portuguesa da Juventude.
Tocou a solo com a Orchestrutópica, a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, o Grupo de Música
contemporânea de Lisboa e a Banda Sinfónica da PSP. Colaborou regularmente com a Orquestra da
Fundação Calouste Gulbenkian entre 1989 e 2015, e ainda com as orquestras Sinfónica Portuguesa,
Orchestrutopica, Sinfonietta de Lisboa e Metropolitana de Lisboa.
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É membro fundador do Trio de Clarinetes de Lisboa (actual Quarteto de Clarinetes de Lisboa), do Grupo de
Música Contemporânea de Lisboa, do Rumos Ensemble e é director da CULTIVARTE Associação Cultural.
É professor de clarinete da Escola de Música do Conservatório Nacional e da Universidade de Évora.
Luís Gomes é artista Selmer Paris (clarinetes), D’Addario Woodwinds (palhetas) e Wi&Fi (boquilhas).

Luís Oliveira Bôla – Tuba
Luís Oliveira nasceu na cidade de Águeda.
Iniciou os seus estudos musicais na Escola Profissional de Artes
da Beira Interior, prosseguindo-os na Academia Nacional Superior de
Orquestra.
Licenciou-se em tuba na Escola Superior de Música e Artes do
Espectáculo do Porto na classe do professor Sérgio Carolino.
Estudou também com Filipe Queirós na Universidade de Aveiro
no âmbito do mestrado em ensino de música.
É membro fundador do Ensemble Português de Tubas “How Low
Can You Go?!” e do quinteto de metais “Carnyx Brass”.
Participou em master classes de tuba orientados pelos grandes
mestres do panorama tubístico como Sérgio Carolino, Roger Bobo,
Gene Pokorny, Daniel Perantoni, Steve Rossé, Mel Cubertson, Roland
Szenpáli, Shmuel Hershko, Thierry Thibault, Deanna Swoboda, Anne Jelle Visser, Harri Lidsle, Oren Marchall,
James Gourlay, David Kutz, Mike Forbes, François Thuilier e Oystein Baadsvik.
Participou nas orquestras de jovens de Santa Maria da Feira, Orquestra de Jovens de Águeda,
Orquestra Nacional de Sopros dos Templários, Orquestra Esart, Orquestra Epabi, Orquestra Aproarte e
Orquestra Bisyoc em Inglaterra.
Apresentou-se a solo com a Banda Sinfónica Portuguesa, Orquestra de Sopros Portuguesa,o
ensemble de metais da Esmae “Massive Brass Attack” Orquestra de Sopros Epabi e o Ensemble Português
de Tubas “ How Low Can You Go?!”.
Como músico convidado apresentou-se com a Orquestra do Norte, Orquestra Filarmonia das Beiras
e o Ensemble Orquestral do Porto. Colabora regularmente com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, Orquestra Gulbenkian e Orquestra Sinfónica Portuguesa.
No ano de 2007 foi seleccionado para a Gustav Mahler JugendOrchester onde fez digressões por
Itália, Alemanha, Brasil e Argentina.
Ao longo destes anos trabalhou com solistas e maestros de renome internacional tais como: Boris
Berezovski, Hakan Hardenberger, Alisa Weilerstein, Thomas Hampson, Simon Tripceski, Mário Laginha e
Yuja Wang. Com os maestros Olari Elts, Michail Jurowsky, Joana Carneiro, Michael Sanderling, Lawrence
Foster, Omri Hadari, Rolf Gupta, Martin André, Philippe Jordan, James Tuggle, Júlia Jones, Christoph konig,
Marc Tardue, Patrick Lange, Peter Rundel, Joseph Swenson , Eivind Gullberg Jensen, Gerard Swartz entre
outros…
Foi premiado com o 3o prémio no I concurso nacional de sopros “Terras de La Sallete.”
Orientou cursos de aperfeiçoamento musical em Vouzela, Águeda, Castro Daire, Santa Comba
Dão,Troviscal,Branca e Espinho.
Actualmente leciona tuba na Academia de Música de Vale de Cambra na Escola Profissional Serra da
Estrela em Seia e Escola Profissional de Artes da Covilhã. Luís toca com tubas Melton/MeinlWeston.
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Carolino Carreira – Fagote
Carolino Carreira iniciou a atividade de fagotista no
Conservatório Nacional de Lisboa, onde terminou o curso em 1987.
Entre 1987 e 1992 integrou a Orquestra Sinfónica do Teatro Nacional
de S. Carlos. No ano lectivo 1988/89 concluiu uma pós-graduação no
Royal Northern College of Music em Manchester, Inglaterra, como
bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.
Desenvolve atividade como solista de instrumentos históricos e
de fagote moderno na qual se incluem as estreias nacionais de obras
do repertório fagotístico tais como o Concerto para Fagote e orquestra
de sopros de Frigyes Hidas, com Banda Sinfónica da PSP (2009), o
Concerto para Fagote e orquestra Op.2 de F. Berwald com a Orquestra
Sinfónica Portuguesa (2010). Numa vertente de investigação sobre
repertório romântico português realizou a estreia moderna de Fantasia para fagote e banda sobre temas
de R. Devreux de Santos Pinto (2011), de Fantasia para fagote e orquestra de Augusto Neuparth com a
Orquestra ESART (2014) e da Rêverie para fagote e piano de F. Santos Pinto com o pianista João Paulo
Santos (2015). Em 2018, na qualidade de diretor musical e intérprete, realizou o primeiro registo em CD de
obras solísticas para instrumentos de sopro e banda de Francisco Santos Pinto com o titulo: Belcanto e
virtuosismo instrumental do romantismo português.
Com a Orquestra Sinfónica Portuguesa apresentou-se diversas vezes a solo interpretando obras
como a Sinfonia Concertante para Sopros e orquestra (1996) e Concerto para Fagote (2013) de W. A.
Mozart.
É licenciado em Fagote pela ESART-IPCB e doutorando em Música- Interpretação na Universidade de
Évora
É professor na ESART-IPCB, na Academia de Música de S. Cecília e no Conservatório Regional de Artes
do Montijo
Desde 1993 integra a Orquestra Sinfónica Portuguesa como 1º Fagote solista.

Louise Pellerin – Oboé
A vida escolheu o contrário para alguém que acreditava que ela
poderia terminar os seus estudos na Europa, e em seguida voltar para
casa, Québec para continuar com outras coisas. Em poucos anos, Louise
Pellerin tornou-se uma dos grandes oboístas do mundo. Louise Pellerin
disfruta de uma excecional carreira internacional como solista e como
músico de câmara. Foi convidada nos festivais mais prestigiados do
mundo, como Atenas, Buenos Aires, Lucerna, Zurique, Salzburgo, Viena,
Berlim, Londres, Paris, Roma, Singapura, Tóquio, São Francisco,
Montréal, Toronto.
Louise Pellerin é artista Marigaux, oboé solo da Camerata
Salzburg e Cappella Andrea Barca e tocou ao lado de Heinz Holliger, de
Andras Schiff, de Erich Höbarth, de Leonidas Kavakos, de Radovan
Vlatkovic, de Denes Varjon, de Jörg Widmann.
Depois de receber dois primeiros prémios do Conservatório de
Música de Montréal, Louise Pellerin passou a estudar com Heinz
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Holliger em Freiburg (Alemanha), onde obteve o prestigioso diploma de solista com alta distinção. Foi
premiada pelo Conselho de Arte do Canadá, pelas Jeunesses Musicales du Canada e pelo Governo de
Québec. Ganhou concursos em Montréal (MSO), La Chauxde-Fonds (Suíça) e Belgrado (Sérvia).
Uma professora apaixonada, Louise Pellerin é professora Na Universidade de Artes de Zurique e
membro do corpo docente da Orford Academy. Ela dá masterclasses no Canadá, França, Alemanha, Suíça,
Itália, Venezuela e é convidada para júris em competições internacionais.
Ao longo de sua carreira, Louise Pellerin foi solista com a Orquestra de Rádio Colônia, Camerata
Berna, Camerata Zürich, ZürcherKammerorchester, Collegium Novum, Orquestra de Festivais de
Budapeste, Württembergisches Kammerorchester e a Orquestra de Câmara da Europa. No Québec ela toca
com Dom André Laberge, Luc Beauséjour , Olivier Godin, Robert Langevin, Jean François Rivest, Jacques
Lacombe, Quatuor Alcan, I Musici deMontréal, Orquestra Sinfônica de Montréal, Les Violons du Roy.
Louise Pellerin fez gravações com Atma, Decca, Denon, DGG, Novalis, Philips, Rádio-Canadá, WDR e
Arte.

André Dias – Percussão
Licenciado em percussão e mestre em Ensino de Música
pela ESMAE (Porto), foi distinguido com bolsas de mérito em
todas as instituições que frequentou. O trabalho junto de
compositores portugueses tem sido uma das premissas da sua
atividade artística, participando em projetos inovadores como
Cara Ano Zero (2014) e A.bel - música interativa (2015), e
estreando dezenas de obras, das quais se destacam Drive_!
(2013) para multi-percussão e eletrónica de Igor Silva e The
Colour of a time (2015) para percussão solo, eletrónica e
orquestra de Daniel Martinho. Enquanto solista tocou com a
Munchner Symphoniker, Orquestra Sinfónica Portuguesa, Orquestra Gulbenkian, Banda Sinfónica
Portuguesa, Orquestra Clássica de Espinho, Orquestra Sinfonieta da ESMAE, Orquestra Sinfónica da AMCC.
Foi distinguido nos mais variados concursos, dos quais se destacam: 2º prémio no VI International
Percussion Competition - Fermo (2008), vencedor do Concurso Helena Sá e Costa (2011), 1º prémio no
Prémio Jovens Músicos – 27ª edição, percussão solo – nível superior (2013), ao qual se seguiu o prémio
especial European Union of Music Youth Competitions. Em 2014 foi um dos semi-finalistas do prestigiado
Tromp Percussion Competition - Eindhoven e foi selecionado para Lucerne Festival Academy onde
interpretou a obra “Portugal” de Johannes Maria Staud, para percussão solo. Em 2015 foi selecionado para
o New Talent (Bratislava), organizado pela European Broadcasting Union, em representação da Antena 2.
Já em 2016 alcançou o 1º prémio no I Concurso Internacional da Beira Interior. Atualmente é docente na
Academia de Música de Costa Cabral, Escola Profissional de Música de Espinho, e professor assistente
convidado na Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco (ESART), diretor artístico do Concurso
Internacional de Percussão – Gondomar 2018, chefe de naipe da Banda Sinfónica Portuguesa, 1º reforço na
Orquestra Sinfónica do Porto – CdM, membro do Pulsat Percussion Group e Drumming GP.

Marco Pereira – Violoncelo
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Marco Pereira estudou violoncelo na Escola Profissional de Música de
Viana do Castelo e na Academia Nacional Superior de Orquestra, em
Lisboa, com Paulo Gaio Lima. Frequentou posteriormente a Escuela
Superior de Música Reina Sofia, em Madrid, onde foi aluno de Natalia
Shakovskaya. Durante este percurso teve a oportunidade de trabalhar com
outros grandes mestres do violoncelo como Natalia Gutman, Gary
Hoffman, Phillipe Muller, ou Ivan Monighetti.
O quarteto de cordas esteve sempre presente na sua carreira, desde muito
cedo, atingindo o seu auge com a fundação do Quarteto de Cordas de
Matosinhos. Este quarteto foi selecionado como ECHO Rising Stars 2015.
Em 2003, Marco Pereira venceu o concurso da Juventude Musical
Portuguesa, nas categorias de Música de Câmara e Violoncelo – nível
superior, e recebeu o prémio Maestro Silva Pereira do Prémio Jovens
Músicos. A nível internacional, foi-lhe atribuído um 1.º prémio no concurso
Liezen International Wettbewerb für Violoncello, na Áustria. Recebeu
também o 1.º premio no VI Certamen de Música de Cámara del Sardinero,
em Santander, em 2006.
Marco Pereira é 1.º Solista no naipe de violoncelos da Orquestra Gulbenkian. Apresenta-se regularmente
como solista de concerto, tendo colaborado com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a Joensuu Orchestra
(Finlândia) e a Orquestra do Atlantic Music Festival (E.U.A.), entre outras. Foi professor de violoncelo na
Universidade de Aveiro e na Universidade do Minho. Desde 2011, é D’Addario Bowed Artist e Faculty
Artist do Atlantic Music Festival – Watterville (E.U.A.).

André Ferreira – Guitarra
André Ferreira, natural de Leiria, começou a tocar guitarra
aos 12 anos, inspirado pelo seu irmão mais velho.
A sua paixão pelo instrumento cresceu rapidamente até
que decidiu seguir uma carreira musical profissional. André
dedica-se constantemente a aperfeiçoar as suas habilidades
performativas e o seu conhecimento musical para motivar os
amantes da música e as gerações mais jovens a cultivarem esta
maravilhosa arte. Acredita firmemente que a expressão musical
é o resultado da experiência de vida, entorno cultural e, acima
de tudo, comunicação. Como artista já actuou em vários países europeus, incluindo Portugal, Espanha,
Itália, Bélgica, Inglaterra, Alemanha e Áustria.
André estudou com Margarita Escarpa no Conservatório Superior de Música de Vigo (Espanha), com
Tilman Hoppstock na Akademie für Tonkunst Darmstadt (Alemanha) com Paolo Pegoraro na Universität für
Musik und darstellende Kunst Graz (Áustria) e atualmente estuda com Ricardo Gallén na Hochschule für
Musik Franz Liszt Weimar (Alemanha).
André já teve a oportunidade de participar em masterclasses com professores reconhecidos
internacionalmente, como Carlo Marchione, David Russell, Lorenzo Micheli e Paul O'Dette.
André Ferreira publicou o seu primeiro CD "Sonatas" em 2017, gravado no Estudio Mans em Espanha.

Cândida Matos – Cravo
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Cândida Matos iniciou os seus estudos musicais com o piano,
tendo estudado com Mário de Sousa Santos, Joel Canhão, Campos
Coelho, Tereza Vieira e Olga Pratts.
Posteriormente dedicou-se ao cravo, tendo iniciado os seus
estudos no Conservatório Nacional, com Cremilde Rosado Fernandes.
Seguidamente estudou com Ton Koopman no Sweelinck Conservatorium
Amsterdam, Holanda, e com Ketil
Haugsand na Academia de Música Antiga de Lisboa. Realizou
masterclasses com os cravistas Robert Wooley, Jacques Ogg, Hans Knut e
Kenneth Weiss.
Em 1999, fundou, juntamente com o flautista Olavo Tengner Barros, o grupo Contraverso e,
presentemente, integra o Ensemble D. João V, com a soprano Sandra Medeiros, ambos agrupamentos
dedicados à interpretação da música barroca em instrumentos da época. Criou, com o cravista Júlio Dias, o
Duocembalo, duo de cravos.
Foi cravista assistente dos Cursos Internacionais da Academia de Música Antiga de Lisboa. Colaborou
com a Orquestra do Norte, Orquestra Sinfónica Portuguesa, Orchestra Utópica, Segréis de Lisboa, Orquestra
de Câmara de Aveiro, Orquestra Sinfonia B de Lisboa e Portugalante Ensemble.
Participou, entre outros, nos Festivais de Música da Costa do Estoril, Festival Ibérico de Badajoz,
Festival de Órgão de Mafra, Festival de Música da Póvoa do Varzim, Temporada de Música Antiga de Oeiras,
Festival de Música Antiga de Ponta Delgada - Açores, Encontros de Música Antiga de Loulé, Concertos
Comentados do Foyer no Teatro Nacional de S. Carlos, Festival Cistermúsica de Alcobaça, e Concertos no
Museu da Fundação Calouste Gulbenkian.
Realizou um trabalho pioneiro no ensino do cravo no nosso país, tendo criado as Classes de Cravo
nos Conservatórios de Música de Aveiro e de Coimbra. Desde 2000 é Professora de Cravo na Escola de
Música do Conservatório Nacional de Lisboa. Realizou o Mestrado em Cravo na Escola Superior de Música
de Lisboa, projecto artístico sobre as Peças de Carácter de Carl Philipp Emanuel Bach.

Marta Menezes – Piano
Vencedora do 1º Prémio no Concurso Beethoven no Royal
College of Music, em Londres, e no Concurso Internacional de
Piano de Nice Côte D'Azur, Marta Menezes conta ainda com
outros prémios em concursos internacionais em Portugal,
Espanha e França.
Apresenta-se regularmente em concerto, a solo, em
música de câmara e com orquestra, tendo atuado em diversos
países na Europa, em Cabo Verde, nos Estados Unidos e na
China.
Marta tem um papel activo na divulgação da música
portuguesa em Portugal e no estrangeiro. Fez a estreia de várias obras de compositores portugueses
contemporâneos e desenvolveu vários projectos dedicados a este repertório, em Portugal e no
estrangeiro. Recebeu em 2014 a "Medalha de Prata de Valor e Distinção" pelo seu percurso enquanto
pianista, atribuída pelo Instituto Politécnico de Lisboa.
Marta fez a sua Licenciatura na Escola Superior de Música de Lisboa, na classe do pianista Miguel
Henriques. Prosseguiu os seus estudos no Mestrado em Música na mesma instituição, sob a orientação de
Miguel Henriques e Jorge Moyano, onde concluiu o curso com a classificação máxima. Terminou em 2013
o seu segundo mestrado no Royal College of Music (Londres) com distinção, tendo estudado com Dmitri
Alexeev
e
Andrew
Ball.
Enquanto doutoranda na Universidade de Indiana – Jacobs School of Music, nos Estados Unidos, trabalhou
com o pianista Arnaldo Cohen. Encontra-se a terminar o Doutoramento, cujo trabalho final se intitula
“Obras para Piano e Orquestra de Compositores Portugueses”.
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Luís Rendas Pereira – Canto
Luís Rendas Pereira tem-se apresentado regularmente
como solista no âmbito da ópera, oratória e canção. Estudou no
Instituto Gregoriano de Lisboa. Ingressa no Curso Superior de
Música na Universidade de Aveiro, onde conclui a Licenciatura em
Música e o Mestrado em Ensino de Música.
Destacam-se participações operáticas como protagonista
em Le Nozze di Figaro (Conde), Cosi fan tutte (Guglielmo) e Der
Schauskspidrektor (Buff) de W. A. Mozart, The Old maid and the
thief (Bob) e O telefone (Ben) – versão portuguesa – de G.
Menotti. Trabalhou com os Encenadores Mário Moutinho, Claudio
Hochman, António Durães, Cláudia Marisa, Paulo Lapa, Kevin
Phela e Roberto T. Vecchia. Cantou com a Orquestra Filarmonia
das Beiras, Orquestra ESMAE, Orquestra do Zêzere Festival Arts,
sob direcção dos maestros A. Vassalo Lourenço, A. Saiote, J. Ferreira Lobo e Brian Mackay, entre outros.
Interpretou um vasto repertório no âmbito da oratória e concerto. Destacam-se a participação no
“Te Deum” de Charpentier, o papel de Adão em “A Criação” de J. Haydn, os solos nas cantatas BWV 36,
133, 4ª cantata da Oratória de Natal e Magnificat de Bach (gravado para a RTP). Cantou já os solos dos
“Requiem” de W. A. Mozart, G. Fauré e M. Duruflé e F. Delius. Merecem também referência a participação
como barítono solista no “Das Berliner Requiem” de Kurt Weil, 9ª sinfonia de L. V. Beethoven e a Cantata
Gnóstica de Jorge Salgueiro. Nos concertos referidos apresentou-se com diversas orquestras e formações
como a Orquestra Filarmonia das Beiras, Orquestra Clássica da Madeira, Orquestra Barroca da Casa da
Música, Orquestra Clássica de Espinho, Remix Ensemble, Orquestra do Norte, Orquestra ESART, entre
outras. Para além de maestros anteriormente referidos foi dirigido por Lawrence Cummings, Paul Hillier,
Cesário Costa, Baldur Brönnimann, Vasco Negreiros e Gonçalo Lourenço.
Integra desde 2011 a formação base do Coro da Casa da Música onde tem interpretado os mais
variados repertórios das mais diversificadas épocas, desde a idade média até ao século XXI, desde
repertório de câmara como até ao repertório sinfónico e onde tem feito vários solos. Trabalhou com
maestros como Christoph König, Paul Hillier, Simon Carrington, Philip Pickett, Laurence Cummings, Martin
Andre, Michail Jurowsk, Olari Elts, Paul McCreesh, entre outros.
Durante o seu percurso na Universidade de Aveiro foi aluno da soprano Isabel Alcobia. Fez o seu
aperfeiçoamento artístico na A2DV, frequentando o “Vocal Performance Certificate” com e Patricia
MacMahon, Carla Caramujo, trabalhado regularmente Lieder com Wolfgang Holzmair. Conclui em 2017
uma Pós-Graduação em Ópera na ESMAE. Trabalha regularmente com os professores Susan Waters e Pierre
Mak e tem participado em inúmeras masterclasses de canto a nível nacional e internacional, de onde se
destacam os professores Francisco Lazaro, Brian Gill, Peter A. Wilson, Håkan Hagegård, Norma Enns,
Stephen Robertson, Lina Maria Akerlund e interpretação com João Paulo Santos, Enza Ferrari e Miquel
Ortega Pujol.
Luís Rendas Pereira foi vencedor do 1º prémio (ex-aequo) no Concurso Internacional de Santa Cecília
em 2013 e do 3º prémio no XV Concurso Internacional Cidade do Fundão em 2014 e 2016. Tem-se
apresentado desde 2014 em vários recitais com a pianista Rita Seara em espaços como o Teatro do Campo
Alegre e Casa da Música (Porto), Pavilhão Centro de Portugal (Coimbra), Casa de Fralães (Barcelos) Hotel
Moliceiro (Aveiro) e também em França no Festival de Mesnil Saint Martin, entre outros.
É professor de Canto, Coro e Classes de Conjunto no Conservatório de Música e Artes do Dão. Tem
preparado diversos alunos premiados em concursos de canto e candidatos aptos ao ensino superior. Dirige
também o Coro Magnus D’Om (Filarmónica de Santa Comba Dão), com os quais tem apresentado dezenas
de concertos. É director vocal nas produções dos musicais AMAD “Da pedra lascada à Broadway” (2017) e
“O Homem de La Mancha” (2018), com direcção artística de José Rui Martins. É professor de Técnica Vocal
no Zêzerere Festival Arts desde 2015.
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Ana Ester Santos – Harpa
Ana Ester nasceu em 1995, na região de Leiria e iniciou os
seus estudos de harpa aos seis anos no Orfeão de Leiria –
Conservatório de Artes. Completou o mestrado em performance
(especialização em solo performance e em orquestra) no
Conservatorium Van Amsterdam, Holanda. Durante este percurso
teve como mentoras Erika Waardenburg e Sandrine Chatron,
tendo feito também Erasmus na escola Hanns Eisler, em Berlim,
Alemanha.
Foi academista na Nederlands Philharmonisch Orkest, onde
tocou em produções sinfónicas da temporada de 2017/2018 nas
mais famosas salas de concerto na Holanda.
Atualmente colabora com orquestras como a Orquestra
Sinfónica Portuguesa, Orquestra Gulbenkian, Orquestra Filarmónica Portuguesa e Orquestra Metropolitana
de Lisboa.
Tocou também com várias orquestras jovens enquanto viveu no estrangeiro. Entre elas a Neue
Philharmonie de Berlim, a NJO – Orquestra Jovem Nacional Holandesa, a Silk Road Symphony Orchestra e
a Orquestra Sinfónica do Conservatorium Van Amsterdam.
Como solista apresentou-se em vários palcos e eventos, com destaque para a participação no
Concerto em honra de Sua Majestade o Rei da Tailândia Bhumibol Adulyadej, em Outubro de 2019,
Bangkok. Em Agosto de 2018 foi solista, juntamente com a flautista Filipa Lima, na performance do Concerto
para harpa e flauta de W. A. Mozart no Festival Música à Sua Porta, Viana do Castelo. Destaca-se também
o recital a solo na International Harp Friends Meeting 2016 na Holanda
Teve a oportunidade de aprender com harpistas de renome em masterclasses com, por exemplo,
Sivan Magen, Anneleen Lenaerts, Elisabeth Fontan-Binoche, Gwyneth Wentink, Skaila Kanga e Frederique
Cambreling.

Jorge Vinhas – Violino
Nascido em Castelo Branco em 1977, Jorge Vinhas iniciou os
seus estudos de violino no Conservatório daquela região aos 11
anos de idade, na classe da professora Hadewich Steenbergen. Em
1995 ingressa na Academia Nacional Superior de Orquestra nas
classes da professora Lígia Soares Silva e do professor Fulvio
Liviabela.
Em 2002 conclui a sua licenciatura em violino na Escola
Superior de Música de Lisboa com o professor Aníbal Lima.
Paralelamente frequentou diversas master-classes em
Portugal e no estrangeiro sob a orientação dos professores Gerardo Ribeiro, Boris Kuniev, Igor Suliga,
elementos do Edimburg Quartet, Leon Spierer, entre outros.
Colabora com diversas orquestras entre as quais a Sinfonietta de Lisboa, Orquestra de Câmara de
Cascais e Oeiras, Orquestra do Norte, Orquestra das Beiras e como professor da Orquestra Sinfónica Juvenil,
com a qual se apresentou a solo no festival da Juventude 2002 em Tianjin, na China.
Em 2010 fez formação pedagógica com Betty Haag na Betty Haag Academy of Music em Chicago nos
Estados Unidos.
Lecciona actualmente violino e classe de conjunto no Conservatório Regional de Setúbal.

António Pereira – Violeta
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António Pereira nasceu em Mirandela, onde iniciou os seus estudos
musicais. Ingressou na Escola Superior de Música e das Artes do
Espectáculo do Porto na classe de violeta do Professor Ryszard Woycicki,
com quem terminou a Licenciatura em Viola com as mais altas
classificações. Admitido à Cátedra de Viola do insigne violetista e
pedagogo Gerárd Caussé na Escuela Superior de Musica Reina Sofia Madrid, António Pereira continuou aí a sua formação com Jensen Horn-Sin
Lam e Diemut Poppen em Violeta, e com Rainer Schmidt em Música de
Câmara.
No alargamento dos seus horizontes interpretativos, participou em
diversas Masterclasses com músicos como Ana Bela Chaves, Gérard
Caussé, Nobuko Imai, Ryszard Wóycicki, Richard Gwilt, Ulrich Eichenauer,
Walter Levin e Wolfram Christ, entre outros.
Mestre em Ensino de Música pela Universidade de Aveiro, António
Pereira leciona a cadeira de Violeta na Escola Superior das Artes Aplicadas
de Castelo Branco (ESART) como professor especialista, e na Universidade
de Aveiro (UA). Orienta regularmente masterclasses de Violeta, e os seus alunos são anualmente
distinguidos em vários concursos.
António Pereira é membro fundador do Al Trio.
A sua formação violetística é continuamente desenvolvida sob orientação e conselho de Ana Bela
Chaves.

João Alves – Contrabaixo
João Vitor Monteiro Alves, nasce a 24 de Abril de 1989 em
Mirandela.
Inicia os seus estudos musicais aos 10 anos em piano, tendo aulas
particulares.
Aos 12 anos ingressa na Escola Profissional de Artes de Mirandela
(ESPROARTE), na classe de oboé com a professora Sandra Monteiro.
Insatisfeito, troca de instrumento para contrabaixo na classe do
professor Alexandre Storojouk onde termina o 8º grau. Durante o seu
percurso escolar na Escola Profissional, participou em 4 estágios
APROARTE dirigido pelo maestro Ernst Schelle e acompanhou os solistas
Soyoung Yoon, Boris Belkin, Kyoko Yonemoto, Alexandre da Costa e
Romain Garioud. Foi finalista com a Camerata de cordas da ESPROARTE
no concurso “Eixo Atlântico” em Espanha ficando em 2.º lugar.
Enquanto estudante realizou masterclasses com os professores
Yuri
Akseonov,
Vladimir
Kouznetsov,
Artur
Slavomir
Marzec
e
Manuel
Rêgo.
Em 2009 ingressa na Escola Superior de Música De Lisboa (ESML) na classe do professor Manuel Rêgo,
termina os seus estudos em 2012 com nota final de instrumento de 19 valores.
Desde 2009 é convidado a fazer reforço em diferentes orquestras, entre elas: Orquestra Gulbenkian
sendo dirigido pelos maestros Pietari Inkinen, Simone Young, Thomas Adès, Lawrence Foster, Paul
McCreesh, Pedro Carneiro, Hannu Lintu e Frédéric Chaslin, e acompanhou os solistas Dmitri Makhtin, Birgit
Kolar, Jean-Efflam Bavouzet, David Lefèvre, Patricia Petibon e Rudolf Buchbinder; Orquestra da
Metropolitana onde foi dirigido pelos maestros Cesário Costa, Jean-Marc Burfin e Michael Zilm; Orquestra
Sinfonietta dirigido pelo maestro Vasco Azevedo e acompanhou vários solistas, entre eles, o Andrea Bocelli;
Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras (OCCO) onde é dirigido pelo maestro Nikolay Lalov; Orquestra
Sintra Estúdio de Ópera de Sintra onde foi dirigido pelos maestros Jean-Sébastien Béreau, Carlos Silva e
Cesário Costa.
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Participou em masterclasses com os professores Yuri Akseonov, Adriano Aguiar, Christopher Bereau,
Catalin Rotaru, entre outros. Ingressou a Banda Sinfónica do Exército entre os anos de 2013 a 2016. Termina
o mestrado em Ensino da Música na Escola Superior de Música de Lisboa em Dezembro de 2017. Pertence
ao quadro permanente da Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana como músico contrabaixista
desde Dezembro de 2017. Leciona na escola Centro de Artes e Ofícios Roque Gameiro (CAORG) em Minde
e no projecto Orquestra Geração de Lisboa.

Sérgio Silva – Órgão de Tubos
Mestre em Música pela Universidade de Évora, Sérgio Silva
começou por estudar órgão no Instituto Gregoriano de Lisboa sob a
orientação de João Vaz e António Esteireiro.
Para além dos seus estudos regulares, teve oportunidade de
contactar com diversos organistas de renome internacional, tais
como, José Luiz González Uriol, Luigi Ferdinando Tagliavini, Jan Willem
Jansen, Michel Bouvard, Kristian Olesen e Hans Ola Ericsson.
Como concertista, apresenta-se regularmente, tanto a solo
como integrado em diversos agrupamentos nacionais de prestígio,
tendo actuado em Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, França,
Alemanha e Macau.
Actualmente, desempenha as funções de docência de órgão no Instituto Gregoriano de Lisboa e na
Escola de Música Sacra de Lisboa, e é organista titular da Basílica da Estrela e da Igreja de São Nicolau
(Lisboa).

Objetivos
Proporcionar aos alunos a possibilidade de
trabalharem com outros professores.

Responsáveis
EMOL e Professores
das Classes envolvidas

Público-Alvo
Público em geral

Pontos fortes:
 Deu a possibilidade de os nossos alunos trabalharem com outros professores.
 Os alunos de algumas classes participaram em grande percentagem.
 Serviço de refeições para os alunos inscritos.
Pontos fracos:
 Sala de pequena para algumas classes.
Propostas de continuidade/melhoria:
 Conseguir a realização de todas as masterclasses calendarizadas.
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6.16 CURSOS DE DANÇA 2020
Os Cursos de Dança tinham como objetivo principal alargar o conhecimento a nível das diferentes
técnicas e estilos de dança, bem como outro tipo de artes performativas, como o teatro, proporcionando a
alunos internos e externos à escola de dança, e todos os interessados, o contacto com professores e alunos
de escolas congéneres, aprofundando assim o gosto pela arte da arte, nas suas variadas formas.
Atividade não realizada devido à Pandemia COVID-19.
Objetivos
Proporcionar aos alunos o trabalho e contacto com coreógrafos e
professores de referência;
Ampliar os conhecimentos e abertura na área da dança e das artes
performativas;
Conceder aos alunos o contacto com diferentes linguagens, estilos de
dança e artes performativas.

Responsáveis

Público-Alvo

Direção Pedagógica
e coordenadora do
departamento
curricular de
dança/música

Todos os alunos
internos e
externos

6.17 ESTÁGIO DE ORQUESTRA DE SOPROS
Atividade não realizada devido à Pandemia COVID-19.
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Trocar
experiências
musicais
(técnica,
repertório) entre os alunos das escolas
envolvidas.

Direção Pedagógica e
Professores das Classes de
sopro e percussão

Público em geral

6.18 ESTÁGIO DE ORQUESTRA DE CORDAS
Data: 18 de dezembro a 23 de dezembro
Este estágio é realizado em parceria entre a Escola de Artes SAMP, a Escola de Música do Orfeão de
Leiria e a Escola D. Dinis.
O principal objetivo desta iniciativa é proporcionar uma oportunidade de partilhar novas experiências
musicais, importantes para a formação dos alunos/executantes e a possibilidade de adquirirem noções
importantes para o seu desenvolvimento musical.
Neste estágio, os participantes têm a possibilidade de trabalhar um repertório destinado à formação
de orquestra de cordas, com professores de elevada experiência artística, o que proporcionará, deste
modo, uma oportunidade de partilhar novas experiências musicais importantes para a sua formação.
Data: 18 de dezembro a 23 de dezembro
Concertos:
22 de dezembro | 17:30 – Sala Polivalente da Escola D. Dinis
23 de dezembro | 18:30 – Auditório da Filarmónica de S. Tiago de Marrazes
Participaram no estágio 41 alunos.

Pontos fortes:
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Alunos mais motivados. Alunos que mantêm amizades entre escolas em torno da aprendizagem
do instrumento;
Pontos fracos:
 Existe muita diferença nos níveis de trabalho e de qualidade referente aos alunos inscritos;
 Reduzida participação de algumas classes;
Propostas de continuidade/melhoria:
 Nada assinalar;
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Trocar experiências musicais (técnica, repertório)
entre os alunos das escolas envolvidas.

DPEMOL e Professores das
Classes de cordas friccionadas

Público em
geral

6.19 WORKSHOP DE FISIOTERAPIA, COM A FISIOTERAPEUTA
Data: 12 de fevereiro de 2020.
Realizou-se um workshop de fisioterapia com a fisioterapeuta Marta Mendes da Desaffius com a
participação de alunos e professoras de dança.
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Prevenção de lesões musculosqueléticas
considerando a importância da simetria técnica,
o alongamento dos grupos musculares mais
trabalhados;

DPEMOL e Professoras de dança

Alunos e
professoras de
dança.

Ensino de estratégias posturais preventivas;
Exercícios para prevenção de lesões/dores
(componente prática).

6.20 WORKSHOP COM A PROFª LUÍSA VIEIRA (FLAUTA JAZZ)
Atividade não realizada devido à Pandemia COVID-19.
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Proporcionar aos alunos a possibilidade de trabalharem com
outros professores. Abordagem de novas práticas pedagógicas

Direção Pedagógica e
Prof. Neuza
Bettencourt

Público em geral

6.21 WORKSHOP DE JAZZ
Atividade não realizada devido à Pandemia COVID-19.
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Divulgar o Curso de Jazz e possibilitar aos nossos
alunos o acesso a outra linguagem musical.

Direção Pedagógica e
Coordenadora de Projetos

Alunos da EMOL e de
outras escolas
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6.22 WORKSHOP DE SERIGRAFIA
Atividade não realizada devido à Pandemia COVID-19.
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Partilha experiências musicais entre alunos.

Direção Pedagógica, Prof.
Neuza Bettencourt

Alunos da EMOL

Motivas a prática instrumental nas férias de
verão.

6.23 WORKSHOP DE YOGA PARA FLAUTISTAS (E INSTRUMENTISTAS EM GERAL)
Data: 10 de janeiro de 2020
Local: OLCA
Este workshop concentrou-se na apresentação oral da dissertação intitulada “Pertinência da Prática do
Yoga no Ensino Vocacional de Música”, defendida por Sandra Lavajo, a 11 de Setembro de 2019, na ESART.
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Partilha experiências musicais entre alunos.

Direção Pedagógica, Prof.
João Pedro Fonseca e
Prof. Neuza Bettencourt

Toda a comunidade escolar:
alunos do 5º ano em diante,
encarregados de educação e
professores.

Motivas a prática instrumental nas férias de
verão.

6.24 PROJETO INTERDISCIPLINAR - CONCERTO EM LÁ MAIOR DE CARLOS SEIXAS
Foi realizado o 1º andamento e apresentado ao público na audição de cravo do 1º período a 12 de
dezembro. Tornou a repetir em formato gravação para o Beira Rio.
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Interdisciplinaridade, Valorização da Música
Antiga e repertório de compositores
Portugueses

Direção Pedagógica e
Classes Envolvidas

Alunos da EMOL

6.25 CICLO DE CONCERTOS DE PIANO
Atividade não realizada devido à Pandemia COVID-19.
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Promoção da Classe de Piano. Oportunidade de
tocar noutros Palcos. Dar a conhecer o
repertório de Piano

Direção Pedagógica e
Classes Envolvidas

Alunos da EMOL
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6.26 DIA DOS METAIS
Atividade não realizada devido à Pandemia COVID-19.
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Oportunidade de tocar noutros Palcos. Dar a
conhecer o repertório de metais.

Direção Pedagógica e Classes
Envolvidas

Alunos da EMOL

6.27 PROJETOS
6.27.1 CRESCER COM A MÚSICA
Destinado às crianças do 1º ciclo do Ensino Básico, esta oferta curricular é uma oportunidade de
proporcionar às crianças uma formação sólida na área da música que poderá ser aprofundada futuramente
em Regime Articulado, a partir do 2º ciclo do Ensino Básico. O Crescer com a Música está neste momento
a funcionar na Escola Básica Amarela, na Escola Básica dos Capuchos e no Centro Escolar da Barreira.
O trabalho realizado deu os seus frutos este ano letivo 2018/2019 tivemos a frequentar este projeto
30 alunos.
É composto por três disciplinas:
“A SOLO” - (Iniciação ao) Instrumento
TUTTI”: Classe de Conjunto (Vocal e Instrumental Orff)
“OFICINA MUSICAL”
As aulas decorrem no OLCA ou nas instalações da escola do ensino básico, consoante a procura e o
tipo de instrumento.
Objetivos
Iniciação musical fora do Orfeão de Leiria, possibilitando a entrada
de alunos para o Regime Articulado com mais conhecimento musical

Responsáveis
DPEMOL

Público-Alvo
Alunos do 1º Ciclo

Pontos fortes:
 Aumento do número de alunos a ter iniciação musical.
 Entrada de alunos do projeto para o regime Articulado da música.
Pontos fracos:
 Atraso na calendarização definida.
 Inscrições tardias e fora de prazo.
Propostas de continuidade/melhoria:
 Conseguir preparar o arranque do ano letivo com maior antecedência, melhorando a articulação
com as associações de pais das escolas que fazem parte do projeto.
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6.27.2 “CRESCER COM AS ARTES”
“Aprender pela música”
“Crescer com as Artes” transporta-nos a um mundo onde a música nos leva à descoberta de outras
expressões artísticas. A exploração da criatividade através da música e do movimento guia o aluno ao longo
do percurso que inicia com o nascimento e se prolonga bem para lá dos limites destas aulas, deixando
marcas duradouras que, pela vida fora, proporcionarão à criança momentos de alegria e bem-estar pessoal,
quer enquanto ouvinte quer como intérprete da sua própria música. No projeto “Crescer com as Artes”, os
alunos terão oportunidade assistir a duas sessões semanais: uma de “Música e Movimento” e outra
“Criativa e Experimental”.
Objetivos
Responsáveis
Público-Alvo
Preparar os alunos para Regime Iniciação.

DPEMOL e Prof. Mariana Baltazar

Alunos da Pré

6.27.3 CONCERTOS DIDÁTICOS
Parceria Orfeão de Leiria | Conservatório de Artes - Iberomoldes
Este projeto prende-se com a importância da música no desenvolvimento cognitivo dos indivíduos
em idades pré-escolar e 1º ciclo.
Através da audição musical de grupos de câmara ou orquestra, as crianças e jovens podem observar
o resultado do esforço do trabalho em equipa. Para que uma orquestra tenha sucesso, todos os seus
elementos têm que trabalhar em conjunto harmoniosamente com um único objetivo, o bom desempenho.
A música proporciona um importante modo de expressão pessoal. Todos sentimos a necessidade de estar
em contacto com os nossos parceiros e amigos. A autoestima é um subproduto desta expressividade.
Para este ano letivo estavam definidos 3 concertos, no entanto devido à pandemia COVID 19
apenas se realizou o seguinte concerto:
CONCERTO – POMBAL
Tema: O Soldadinho de Chumbo de Hans Christian Andersen
Interpretes: Orquestra de Sopros do Orfeão de Leiria e narrador
Data: 16 de fevereiro de 2020 | 1ª sessão às 11h00 |2ª sessão às 15h00
Pontos fortes:
 Promoção e divulga a música instrumental, criando uma interação entre os músicos e o público.
 Salas com muito público o que demonstraram a procura param este género de concerto por parte
do público.
Pontos fracos:
 O início das sessões atrasa-se sempre porque o público demora muito tempo a entrar.
Propostas de continuidade/melhoria:
 Iniciar as sessões a horas, criar hábitos de pontualidade.
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Promover e divulgar a música instrumental, criando uma interação entre os
músicos e o público. Nestes concertos são apresentados diferentes
instrumentos da Orquestra, e não só, proporcionando um diálogo entre os
músicos/maestro e o público-alvo.

Direção
Pedagógica

Público em
geral

EMOL – Relatório de Atividades 2019/2020

58/66

6.27.4 PROJETO GIRO Ó BAIRRO/ ASSOCIAÇÃO INPULSAR
A EMOL continuou este ano letivo a desenvolver o projeto Giro ó Bairro em parceria com a INPULSAR.
Neste projeto estão envolvidas crianças de etnia cigana, oriundos do Bairro Cova das Faias. Este projeto
tem como objetivo a inclusão e igualdade de acesso à aprendizagem musical, de forma a dar a vez e a voz
a alunos com efetivas carências económicas ou afetados por sinais de exclusão. Integração das crianças do
Bairro da Cova das Faias, passando pela sua interação com os alunos do ensino artístico que frequentam o
Orfeão de Leiria Conservatório de Artes, no sentido de congregar as diversas realidades sociais e
comunitárias/locais existentes. Sensibilização à expressão musical em ambientes inclusivos, integrando na
fase final do projeto uma Orquestra e Coro do Conservatório, promovendo assim interação com alunos de
uma escola oficial de música, mostrando assim que arte é uma forma de expressão e de integração.
Exploração da área do bem-estar proporcionada pela música, no âmbito do enriquecimento e diversificação
curriculares.
As aulas decorrem aos sábados no OLCA, com os professores Joel Ferreira e André Rocha
Pontos fortes:
 A Música como fator de inclusão. Consolidar a ideia de um mundo inclusivo, igualitário e
genuinamente solidário, onde a promoção de uma vida saudável e o bem-estar de cada um dão
lugar ao reconhecimento da diferença como um elemento aglutinador de saberes e pertença de
uma existência de qualidade ao alcance de todos.
Pontos fracos:
 Dificuldade em manter os alunos no projeto.
 Os alunos faltam muitas vezes.
Propostas de continuidade/melhoria:
 Aumentar o número de alunos participantes, sensibilizando as famílias.
Objetivos
Consolidar a ideia de um mundo inclusivo, igualitário e genuinamente solidário,
onde a promoção de uma vida saudável e o bem-estar de cada um dão lugar ao
reconhecimento da diferença como um elemento aglutinador de saberes e
pertença de uma existência de qualidade ao alcance de todos.

Responsáveis

Público-Alvo

DPEMOL e
Professor
André Rocha

Público em
geral

Criar ambientes de aprendizagem inclusivos potenciadores do sentimento de
pertença e participação ativa dos alunos num projeto comum através da orquestra.

6.27.5 ARTES & AUTISMO
É um projeto realizado em parceria com a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Leiria
(APPDA), destinado a crianças e jovens autistas, com o objetivo de estimular a sua criatividade e outras
aptidões (bem-estar emocional e social) através da música. O projeto teve início em setembro de 2017.
O trabalho desenvolvido foi apresentado VIII edição da "Prata da Casa Solidária", um evento de
angariação de fundos, que se realizou na sexta-feira, 29 de novembro de 2019, pelas 21:30H, no Teatro
José Lúcio da Silva.
Pontos fortes:
 A Música como fator de inclusão. Consolidar a ideia de um mundo inclusivo, igualitário e
genuinamente solidário, onde a promoção de uma vida saudável e o bem-estar de cada um dão
lugar ao reconhecimento da diferença como um elemento aglutinador de saberes e pertença de
uma existência de qualidade ao alcance de todos.
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Pontos fracos:
 Financiamento do projeto.
Propostas de continuidade/melhoria:
 Aumentar o número de alunos participantes.
 Procurar um maior financiamento para o projeto chegar a público-alvo maior.
Objetivos

Responsáveis

Público-Alvo

Construção de uma peça musical a exibir à comunidade, como DPEMOL e Professor Público
forma de sensibilizar toda a comunidade para as potencialidades Mário Nascimento e geral
das pessoas com autismo e promover a sua inclusão na Professora Ana Luzia Lapo
sociedade

em

6.27.6 INSTRUMENTOS FIXES
Atividade não realizada devido à Pandemia COVID-19.
Objetivos

Responsáveis Público-Alvo

Despertar o interesse pela música e pelos instrumentos musicais DPEMOL
nas crianças, de forma a potenciar a aprendizagem dos mesmos.
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Crianças a frequentar o 1.º
ciclo do Ensino Básico

6.28 OUTRAS PARTICIPAÇÕES/ATIVIDADES
6.28.1 PARTICIPAÇÕES MUSICAIS
Data
19/set

Local
Centro Cívico

05/out

Leiria

01/out

Residencial XXI

18/out

Auditório Estádio Municipal

31/out

Restaurante Casarão

29/nov APPDA
11/dez ESTG
12/dez

ESTG

17/jan

Teatro José Lúcio da Silva

25/jan
07/fev

Biblioteca ALV
Teatro Miguel Franco

08/fev

Câmara Municipal de Leiria

21/jun

Praça Rodrigues Lobo

06/jul

Villa Portela

08/jul

Villa Portela

13/jul

Villa Portela
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Atividade
Participação Musical pelo Carlos Ramos, na sessão solene de
abertura ano letivo da Sempraudaz
Há Música na Cidade - participação da Escola de Música e Dança do
Orfeão de Leiria
Participação Musical - Coro Sénior sob a direção de Mário
Nascimento
Participação Musical - Encontro Nacional de Médicos Internos de
Saúde Pública , aluno Pedro Rodrigues, Guitarra
Encontro da Ordem dos Advogados | Participação Musical da aluna
Ana Rita Lameiro Ortigoso
Participação Prata da Casa Solidária - APPDA - cavaquinhos
Participação Musical do Trio de Clarinetes no jantar do Turimo
Centro de Portugal
Participação Musical no fórum político pelas alunas de flauta Adriana Gaio e Luísa Morais
54º Aniversário do Teatro José Lúcio da Silva - Música, Canções de
Roda, Lenga Lengas e outras que tais
Participação musical Prémio Afonso Lopes Vieira - Trio de Flautas
Participação do prof. Sérgio Valonga na apresentação pública
Cultura.Leiria.2020
Apresentação catálogo Exposição "Nós e os Outros" - Participação
do Trio de Clarinetes
Dia Europeu da Música - Participação do professor Sérgio Varalonga
Concerto de saxofone com prof. Nuno Mendes na Residência
Artistica Escultura em Pedra na Villa Portela
Concerto de piano com prof. Sérgio Varalonga na Residência
Artistica Escultura em Pedra na Villa Portela
Concerto de clarinete com prof. Paulo Bernardino e o ator Ruben
Gomes na Residência Artistica Escultura em Pedra na Villa Portela
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7 QUALIDADE E NÍVEL DE SUCESSO ESCOLAR DAS FORMAÇÕES
REALIZADAS NA EMOL
Os resultados obtidos pelos alunos da EMOL são de um modo geral bons. São exemplo disso os alunos
que têm prosseguido os seus estudos na Escola Superior de Música de Lisboa, Universidade de Aveiro, Escola
Superior de Música e das Artes do Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto e Universidades de França,
Espanha, Inglaterra e Estados Unidos da América, em Orquestras Nacionais, bem como enquanto docentes
na EMOL e outras escolas de ensino vocacional. As críticas positivas ao trabalho da EMOL, pela qualidade das
suas participações e resultados, têm evidenciado uma maior procura à escola. Por outro lado, há que
ressalvar a anuência crescente por parte dos profissionais de renome na área da música na cooperação com
a escola, bem como, o reconhecimento por parte dos profissionais e de outras escolas congéneres.
O desempenho dos alunos na EMOL tem tido repercussões na prestação dos alunos nos seus estudos
académicos.
São diversos os fatores que concorrem para o sucesso dos alunos, nomeadamente, o
acompanhamento dos alunos ao longo de todo o processo ensino/aprendizagem. Os professores estão
vigilantes no sentido de identificar, delimitar e obter determinadas informações que conduzam à verificação
do cumprimento ou não dos objetivos mínimos para cada disciplina. Nos casos em que os objetivos não são
atingidos, há que definir estratégias de forma a adaptar o ensino às necessidades e capacidades dos seus
alunos. Por outro lado, os alunos são informados acerca das dificuldades verificadas e meios de as
ultrapassar.

7.1 PERCENTAGENS NA PROGRESSÃO/CONCLUSÃO EM TODAS AS DISCIPLINAS QUE
SE MATRICULARAM EM 2019/2020
Taxa de Conclusão - 5º e 8º Grau - Música

100%

96%
5º GRAU
Articulado - 2019/2020

Supletivo - 2019/2020

Taxa de Conclusão 5º Grau - Dança

100
%
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Taxa de progressão - EMOL - Música

100%100%

99%100%

99%100%

100%100% 100%100%

98%

0%
1º

2º

3º

4º

Articulado - 2019/2020

6º

7º

Supletivo - 2019/2020

Taxa de progressão - EMOL - Dança

100%

100%

100%

100%

1º

2º

3º

4º

Nota: Em alguns casos de não progressão ou conclusão realizam-se no ano seguinte provas de transição ou provas
de equivalência à frequência conforme o caso.
No ano letivo 2019/2020, foram reforçadas as aulas de apoio, os planos de recuperação e criou-se a função de
Coordenador de Turma e tutor do aluno.
O coordenador de turma tem como função articular com todos os professores dos alunos da turma que coordena
e com o diretor de turma da escola do regular.
O tutor do aluno tem como função manter ligação com a totalidade dos docentes dos alunos que tutela; articular
a ligação entre a escola e a família dos alunos que tutela; acompanhar o percurso escolar dos alunos que apresentem
desfasamento entre o ano de escolaridade que frequentam e o grau de frequência no ensino especializado; supervisionar
os planos de recuperação dos alunos referidos na alínea anterior, apresentando, no final de cada período escolar os
relatórios do seu cumprimento.

7.2 ALUNOS QUE NÃO TRANSITARAM DE ANO – MÚSICA
Ensino

Total

Instrumento

2º Instrumento

Classe de Conjunto

Formação Musical

HCA

ATC

Observações

Básico

7

7

x

x

0

x

x

Na disciplina de instrumento
temos as seguintes negativas: 1
Clarinete, 1 Flauta Transversal, 2
Harpa, 1 Percussão, 1 Trompete
e 1 Tuba

Secundário

0

0

0

0

0

0

0
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7.3 ALUNOS QUE NÃO TRANSITARAM DE ANO – DANÇA
Todos os alunos transitaram de ano.

7.4 MÉDIAS DO ENSINO DO 1º, 2º E 3º CICLO: MÚSICA
Ensino

Observações

Básico

Média de 4,1

Secundário Média de 16,42
Iniciação

Bom

7.5 MÉDIAS DO ENSINO DO 1º, 2º E 3º CICLO: DANÇA
Ensino

Observações

Básico

Média de 3,6

Iniciação

Bom

7.6 ALUNOS QUE APRESENTEM DESFASAMENTO ENTRE O ANO DE ESCOLARIDADE
QUE FREQUENTAM E O GRAU DE FREQUÊNCIA NO ENSINO ESPECIALIZADO:
27

17
15
9

Ano letivo 2016/2017 Ano Letivo 2017/2018 Ano Letivo 2018/2019Ano Letivo 2019/2020

Nota: Em 2019/2020 2 alunos apresentam desfasamento entre o ano de escolaridade que frequentam e o grau de
frequência no ensino especializado porque fizeram mudança de instrumento.
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2012/13

717

695
621

2014/15

684

683

2013/14

603

698

VARIAÇÃO DE ALUNOS

754

7.7 ALUNOS MATRICULADOS NA EMOL DE 2012-2013 A 2019-2020:

2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 2 0 1 72 0 1 7 / 2 0 1 82 0 1 9 / 2 0 1 92 0 1 9 / 2 0 2 0

8 QUALIFICAÇÃO E ESTABILIDADE DO PESSOAL DOCENTE
Existência de Vínculo
O Orfeão de Leiria tem consciência da importância da estabilidade para a qualidade do ensino neste
estabelecimento motivada pelos diversos fatores. Primeiramente, a qualidade da relação pedagógica
depende, entre outros fatores, da sua continuidade – uma excessiva rotação de professores ao longo do
mesmo ano letivo, prejudicaria seriamente os alunos. Por outro lado, o desenvolvimento dos projetos
educativos depende, entre outros fatores, da constituição de corpos docentes próprios das diferentes
escolas, assegurando uma certa permanência e investidos de um sentimento de pertença a determinadas
comunidades educativas. Alterações constantes daqueles corpos dificultariam a própria constituição dos
órgãos de direção das escolas e limitariam severamente as possibilidades objetivas de desenvolvimento dos
respetivos projetos. Em adição, a qualidade do desempenho profissional dos docentes depende, entre outros
fatores, da estabilidade das suas condições de trabalho.
A Escola de Música do Orfeão de Leiria tem como objetivo uma formação técnica e artística de
qualidade, tendo muitos dos seus alunos prosseguido o seu trabalho ingressando em Escolas Superiores de
Música. No ano letivo 2019/2020, 37% dos professores que lecionaram na EMOL foram alunos da
Instituição.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A substituição inesperada do ensino presencial pelo ensino a distância, a implementar no menor
espaço de tempo possível, foi um desafio enorme para o OLCA e a EMOL, dificultado com toda a certeza
pela inexperiência de alguns professores no ensino com recurso à tecnologia, pela escassez de recursos
informático. Porém, com um esforço colectivo, a EMOL respondeu de imediato ao obstáculo COVID 19 e
toda a comunidade escolar (alunos, pais e encarregados de educação, direcção do OLCA, direcção
pedagógica, professores, colaboradores…) todos sem excepção demonstraram coragem e resiliência face à
transição repentina do método de ensino.
Assim, podemos considerar que, mesmo com um cenário de Pandemia, o relatório de atividades
espelha a entrega e disponibilidade de toda a comunidade educativa. A maioria das atividades não
realizadas deveu-se à Pandemia COVID-19. No entanto, teremos de referir novamente que, mesmo em
confinamento, a EMOL esteve muito ativa. Conseguiu reorganizar-se num curto espaço de tempo, com
eficiência e eficácia, assegurando um ensino à distância profissional e de qualidade, sem esquecer à sua
prestação artística, tendo apresentado à comunidade leiriense vários momentos artísticos. Uma vez mais,
realçamos o Festival Beira-Rio pelas longas horas de preparação e de transmissão, tendo sido uma
“maratona de Música e Dança”, que nos deixou orgulhosos, sem qualquer dúvida, pois a vitalidade e o
espírito de equipa presente na nossa escola foi claramente evidenciado.
Os resultados escolares foram melhores do que no ano transato, quer nas taxas de frequência como
nas de conclusão.
Considera-se que o ano letivo 2019/2020 foi, uma vez mais, rico em atividades diversas,
trazendo/contribuindo artística e pedagogicamente em toda a comunidade escolar.
Globalmente, e após análise dos dados obtidos, considera-se que o PAA, foi cumprido quase
integralmente. As actividades previstas e não realizadas estão devidamente justificadas. Na divulgação das
actividades são utilizados os mais variados meios de comunicação desde os mais tradicionais (via mail,
contactos directos, cartazes, folhetos) aos mais atuais (comunicação social, blog, facebook...).
Relativamente ao financiamento das actividades, procurou-se sempre um equilíbrio e não trazer custos
acrescidos e em actividades de maior impacto orçamental, foi sempre apresentado o respectivo orçamento
previsional para aprovação da direcção do OLCA.
As actividades desenvolvidas permitiram atingir dois grandes objectivos: a interacção entre os vários
intervenientes na comunidade educativa realçando a interacção com a família, as entidades parceira e a
comunidade leiriense. Em relação aos alunos, contribuíram para aquisição de competências escolares
artísticas e sucesso educativo.
Consideramos que o PAA se constitui como um importante veículo de união e interacção da
organização escolar, funcionando como um instrumento de divulgação de identidade da EMOL.
O Plano Anual de Actividades 2020/2021 da EMOL continua a espelhar a singularidade do Projecto
Educativo, envolvendo toda a comunidade educativa com um objectivo comum, o de proporcionar aos
alunos um ambiente estimulante, de partilha, de interacção e de aprendizagem, com vista ao sucesso
educativo.

Aprovado em Conselho Pedagógico realizado a 9 de novembro de 2020.

A Direção Pedagógica da EMOL
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