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Concerto de Inauguração do CMSM
Dia Mundial da Música
01 de outubro 2022 16h00 | 17h00 CMSM. .

Na tarde do passado dia 1 de outubro abrimos orgulhosamente as portas da nossa nova escola a todos aqueles que a quiseram0
conhecer e visitar.
Para recebermos os nossos visitantes da melhor forma tivemos a colaboração das diferentes classes de conjunto, dos nossos
novos alunos de teatro e dos alunos da Rocks chool , que presentearam todos com pequenas apresentaçõesin Silva Monteiro
musicais e com uma tour pelas novas instalações.
O dia estava muito bonito, cheio de sol e a nossa escola também estava com muita alegria, muitos visitantes e muita música.
Um verdadeiro dia de festa!
Foi sem dúvida uma tarde muito bem passada!

Texto elaborado pela prof. Andreia Volta e Sousa

Regresso ao trabalho... novo ano... novos conhecimentos... novos progressos... horizontes

largos! Sempre para a frente... com Alegria... entusiasmo e bons propósitos. Louvando o

Senhor e pedindo tudo o que precisamos para bem começar.

Li: "Aí onde Deus te colocou é que é preciso produzir flores e frutos; para ti,

não há tarefa mais bela do que o teu trabalho ... se Deus te confiou uma tarefa,

também te deu as Graças necessárias... suficientes... para a levares a bom

termo. Aquele que caminha com confiança na Alegria do seu ideal... e que se

esforça por levar uma vida de acordo com ele, obterá sucessos inesperados".

A medida da nossa confiança em Deus, dá-nos o grau da Sua intervenção em nós!

17 de Outubro de 1960

Ernestina da Silva Monteiro
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Erasmus days
13, 14 e 15 de outubro 2022

Os Erasmus days são um evento internacional promovido pelo programa
Erasmus para dar a conhecer projetos e atividades que as organizações
apoiadas estão a realizar.
No âmbito do projeto AMiE – Arts and Mindfulness in Education, financiado
pelo ERASMUS+ e do qual o CMSM é parceiro foram realizadas duas
ações:
- publicação de uma Video Lesson com um exercício Mindfulness realizado
pelos alunos do CMSM (pode ser visualizada na página de Facebook do
projeto:Arts and Mindfulness in Education -
https://www.facebook.com/groups/www.speleninstilte.nl)
-Anúncio da conferência final de projeto que se vai realizar a 31 de março de
2023 emAntuérpia.

Ida ao concerto promenade
“Cantar a paz”
16 de outubro 2022 . 11h00
Coliseu do Porto

Os alunos de coro Sta Maria / CMSM tiveram a
oportunidade de assistir neste domingo de manhã a
um concerto promenade no Coliseu do Porto
dedicado à paz, pelo coro Ars vocalis, um coro de
jovens cantores dirigido por Helena Venda Lima. O
concerto primou pela escolha de temas de
compositores contemporâneos e de sonoridades
diversas, desde espirituais africanos ao icónico
"Imagine" de John Lennon. Conheceram-se
também as histórias e as mensagens por detrás de
algumas das músicas escritas para apelar à paz,
como por exemplo a estreia da obra do compositor
português Rui Paulo Teixeira que tem por base três
poemas escolhidos do "Poems for Peace" da Unicef,
escritos por jovens de todo o mundo que vivem os
dramas da guerra e que usam a poesia para
expressar as suas esperanças num futuro mais
pacífico.

Texto elaborado pela prof. Mizé
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DIÁLOGO ENTRE MÚSICOS
19 de outubro 2022
Escola Fontes Pereira de Melo

Texto elaborado pela prof. Liliana Rocha

No passado dia 19 de outubro, uns dias antes do seu concerto, o
professor Francisco Berény Domingues visitou os alunos da
turma do 5.º ano do ensino articulado da escola Fontes Pereira
de Melo, para lhes apresentar o Festival de Música com
Curadoria Jovem, intitulado “Teoria das 6 Cordas”, que consiste
em 4 concertos de guitarra em espaços universitários.
Foi mais um momento de Diálogo entre Músicos com a partilha
de experiências muito enriquecedoras e que os alunos
adoraram.

Teoria das 6 Cordas – Festival de Curadoria Jovem
21 a 28 de outubro 2022

Nos passados dias 21, 22, 27 e 28 de outubro aconteceu o
“Teoria das 6 Cordas” – um festival de curadoria jovem em
espaços da Universidade resultante da parceria entre o Curso de
Música Silva Monteiro e a Universidade do Porto. Este, teve
como objectivo dar a conhecer a guitarra em diferentes
contextos: a solo, em duo de guitarra, duo de guitarra e piano e
guitarra e multimédia (electrónica e imagem). Com direcção
artística de Francisco Berény Domingues, o Festival contou com
quatro concertos: o concerto de abertura teve lugar no Salão
Nobre da Reitoria da Universidade do Porto pela guitarra solo de
Francisco Berény; o segundo concerto foi na Casa Andresen:
Galeria da Biodiversidade – Centro Ciência Viva (jardim
Botânico do Porto) pelo MP Guitar duo; o terceiro recital teve
lugar na Casa Comum – Reitoria da U. Porto com música do Duo
Vannuci-Torrigiani de guitarra e piano; por fim, o último concerto
foi no Planetário do Porto – Centro Ciência Viva pelas cordas da
guitarra de Hugo Simões com a Nádia Carvalho. Todos os
concertos tiveram uma boa adesão e entusiasmo do público,
destacando a presença de alunos da escola em todos os
concertos.

Texto elaborado pelo Prof. Francisco Berény Domingues
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Diálogo entre
Músicos

27 de outubro 2022
CMSM Texto elaborado pelo prof. Hugo Simões

No dia 27 de Outubro, na aula de Orquestra de Guitarras, realizei uma apresentação do concerto "Finding a Place to Land"
que decorreu no dia 28/10/2022, pelas 21h30, no planetário do Porto, no âmbito do Festival “ATeoria das 6 Cordas”. Comecei
por explicar aos alunos o conceito do espetáculo. Paralelamente à execução de obras de música contemporânea para
guitarra e eletrónica, disse que iam ser projetados vídeos, combinados com efeitos predefinidos - de acordo com a evolução
do discurso musical - para sensibilizar o público para duas questões relevantes no nosso mundo contemporâneo: a crise
climática e o problema dos refugiados. Expliquei que pretendia construir um objeto artístico unitário, onde a música e a
imagem se fundem de forma a despertar consciências, um alerta para as fragilidades do mundo contemporâneo. Executei
um excerto de cada obra e respondi a algumas questões e curiosidades que os alunos levantaram.Amaioria dos alunos ficou
bastante surpreendida com a singularidade das obras e revelaram interesse em ir assistir ao concerto, o que efetivamente se
veio a verificar.
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Diálogo entre Músicos
27 de outubro 2022
CMSM

Na antevéspera do seu concerto com a pianista Dana Radu no Teatro Rivoli, o clarinetista Samuel Marques visitou as turmas de
Coro do 9º ano da Escola Fontes Pereira e Melo e Formação Musical 8º Grau. Foi com muita simpatia que trouxe um “avant goût”
do seu recital de sábado e respondeu às perguntas dos alunos. Parabéns ao Gonçalo Lopes e à Maria Cortesão que ganharam
um bilhete para assistir ao concerto do Ciclo Novos Talentos!

RECITAL DE CLARINETE E PIANO
29 de outubro 2022 . 17H00
Teatro Rivoli
Ciclo Novos Talentos

Foi no dia chuvoso de 29 de Outubro do presente ano, que o clarinetista Samuel
Marques e a pianista Dana Radu, presentearam a plateia presente no Pequeno
Auditório do Rivoli no Porto com um recital de elevadíssima qualidade, de
reportório inteiramente de compositores portugueses. Os compositores tocados
foram Manuel Ivo Cruz, Joly Braga Santos, Jorge Salgueiro, Fernando Lapa,
Francisco Loreto e Telmo Marques.
Os presentes aplaudiram entusiasticamente, tendo os artistas regressado ao
palco uma segunda vez para agradecer o caloroso aplauso. Texto elaborado pelo prof. Hélder Barbosa



EVENTOS A NÃO PERDER EM !NOVEMBRO

WE-BINAR - NOVO ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA
CULTURA - O QUE MUDA?
03 de novembro 2022 . das 19h00 às 21h00

Online via Zoom

Inscrições: geral@formarte.pt

ACOMPANHAMENTO PARENTAL DE ESTUDANTES NO EAE
10 de novembro 2022 . das 19h00 às 21h00 ou

12 de novembro 2022 . das 10h00 às 12h00

Online via Zoom

geral@formarte.ptInscrições:

EDUARDO VIDA LARGA . PIANO
19 de novembro 2022 . 17H00

Teatro Rivoli

Ciclo Novos Talentos

Entrada 5€
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