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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
Ano letivo 2020/2021 

 
 
 

Preâmbulo 
 
O presente Plano Anua de Atividades do Conservatório de Música de Seia para o ano letivo 

2020/2021 contempla as ações públicas promovidas pelo Conservatório de Música de Seia 

“Collegium Musicum” e a participação em eventos promovidos por outras instituições, na sua 

maioria instituições parceiras da Escola. As atividades constantes neste plano, sempre 

realizadas em parcerias com outras instituições e agentes são o complemento à parte letiva, 

integrando a Escola, o ensino de música e as práticas musicais no tecido cultural da região. Este 

Plano Anual de Atividades consubstancia o delineado no Projeto Educativo promovendo a 

inserção da escola na comunidade através de ações dirigidas aos jovens alunos e à comunidade 

em geral, que visam a promoção cultural, a valorização da arte musical e a sociabilização entre 

jovens alunos e não aluno de música, articulando o ensino de música em regime escolar com 

atividades e eventos de caráter público de significativa envolvência comunitária. 

 

Estratégias 

O plano de atividades é constituído, na sua totalidade por eventos públicos gratuitos em locais 

de significativa visibilidade e acesso. Estes eventos – festivais, concertos, recitais, workshops, 

masterclasses, apresentações em conferências e colóquios e participações em formações 

musicais de outras instituições - constituem-se como extensões da atividade curricular dos 

alunos e possibilitam o contacto do público com as práticas e repertório musicais menos 

divulgados no interior do país. Por outro lado, a promoção e a colaboração, em eventos 

comunitários têm uma dimensão de grande significado para a Escola que, nas últimas duas 

décadas se tornou num dos mais significativos agentes culturais da região em particular nos 

quatro concelhos (Seia, Gouveia, Nelas e Oliveira do Hospital) de onde provêm os alunos do 

regime articulado. Os alunos e as diversas formações musicais que integram (todas sob a 

designação “collegium musicum”), intervêm em mais de três dezenas de eventos por ano, seja 

nos vários coros organizados por agrupamentos de escola, seja nas várias formações de música 

de câmara, nas várias orquestras de cordas, de sopros e percussão, na orquestra de guitarras, 

na Camerata Ensemble (pequeno grupo de cordas friccionadas de alunos avançados dedicado 

à música de câmara), seja na formação sinfónica, organizada em duas orquestras, designada 

“Orquestra Didática Collegium Musicum” A e B. 

As apresentações públicas são suportadas pelo conhecimento inerente à criação artística e à 

investigação musicológica, articulando os estudos artísticos com as ciências sociais.  

Muitas apresentações são antecedidas ou acompanhadas por exposições ou textos explicativos 

realizados pelos próprios alunos. Alunos e audiências são sensibilizados para a Arte Musical,  
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para o saber artístico e sua valorização através do trabalho intensivo, individual e em conjunto, 

com o apoio dos docentes instrumentistas, compositores e musicólogos, desta e de outras 

escolas do ensino artístico dos níveis básico, secundário e superior. A interpretação e a 

performance estão sempre associadas à criação, à composição e às aprendizagens. Os alunos 

são sempre incentivados a participar em masterclasses e a apresentar o seu trabalho em público 

em audições e em concertos. 

 

Parcerias 

O Plano de Atividades é desenvolvido com os parceiros educativos (os agrupamentos escolares 

e associações de pais e encarregados de educação), com os parceiros culturais institucionais 

(autarquias e suas estruturas: bibliotecas, arquivos, museus e salas de espetáculo), 

principalmente as autarquias onde a Escola oferece o ensino especializado de música: Seia, 

Gouveia, Nelas e Oliveira do Hospital. Do conjunto de parceiros do Conservatório de Música de 

Seia, merecem particular destaque, o Orfeão de Seia, a Banda de Gouveia (Sociedade Musical 

Boto Machado), a Banda Municipal de Nelas, a Banda de Santar, a Banda Filarmónica 

Moimentense, a Banda de Seia, a Banda de Stª Cecília de São Romão, a Escola Profissional da 

Serra da Estrela e a sua Orquestra (Orquestra EPSE). No presente plano de atividades merecem 

ainda destaque a Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco, 

o Departamento de Música da Escola de Artes da Universidade de Évora, o Departamento de 

Artes e Comunicação da Universidade de Aveiro, e a Escola Superior de Música de Lisboa do 

Instituto Politécnico da Universidade de Lisboa e a Direção Geral das Artes entidade financiadora 

do Festival “Dias de Música Eletroacústica”). Uma menção especial à Casa de Santa Isabel 

(Instituto de Pedagogia Curativa e Socioterapia) de São Romão, parceiro de muito anos e muitas 

Atividades.  

Todos estes parceiros colaboram nas atividades programadas para o ano letivo 2020/2021. 

As atividades de 2020/2021 podem ser confirmadas online nos seguintes endereços:  

1 - nas páginas da escola no Facebook: ir a www.facebook.com e pesquisar por “Conservatório 

de Música de Seia”; 
 

2 – no site da escola em www.conservatorio-collegiummusicum.com 
 
 
 
 

  

http://www.facebook.com/
http://www.conservatorio-collegiummusicum.com/


7 
 

 
 
 
 

Plano de atividades 
Organizado por tipologias 

 
1. Atividades Curriculares promovidas pelo Conservatório de Música de Seia 
 
1.1 Audições Públicas 
 

 Data Audição Local 

1 18 de junho de 2021 Audição Classes de Conjunto de Cordas Agrupamento de Escolas 
Dr. Guilherme de Carvalho 

2 21 de junho de 2021 Recital Flauta Transversal 5º grau Auditório Collegium 
Musicum 

3 23 de junho de 2021 Audição Classe de Conjunto de Guitarra Agrupamento de Escolas 
de Oliveira do Hospital 

4 24 de junho de 2021 Prova de Aptidão Artística – André Coelho Auditório Collegium 
Musicum 

5 28 de junho de 2021 Classe de Saxofone Auditório Collegium 
Musicum 

6 08 de julho de 2021 Prova de Aptidão Artística – Salomé e Tânia 
Nércio 

Auditório Collegium 
Musicum 

 

 

 

2.  Atividades Extracurriculares promovidas pelo Conservatório de Música de Seia 

2.1 Festival “Dias de Música Electroacústica” 
 

 Data Título Local Link 

7 
01 a 15 de 
agosto de 
2020 

Residência Artística - João 
Hasselberg, Marianne Harlé e 
Tomás Longo (PT) 

Casa Municipal 
da Cultura de 
Seia 

http://www.festival-dme.org/2020/07/ar-
longo-hasselberg-harle-mcevoy-rey.html 

8 
11 a 14 de 
agosto de 
2020 

Curso de Introdução à Música 
Electroacústica 

Casa Municipal 
da Cultura de 
Seia 

http://www.festival-dme.org/2020/08/curso-
introducao-musica-electroacustica.html 

9 15 de agosto 
de 2020 

Ação de Formação nas Casas 
da Lapa 

Casa Municipal 
da Cultura de 
Seia 

http://www.festival-dme.org/2020/08/acao-
de-formacao-nas-casas-da-lapa.html 

10 
16 a 31 de 
agosto de 
2020 

Residência Artística - Clovis 
McEvoy (NZ/GER)  

Casa Municipal 
da Cultura de 
Seia 

http://www.festival-dme.org/2020/07/ar-
longo-hasselberg-harle-mcevoy-rey.html 

11 
16 a 31 de 
agosto de 
2020 

Residência Artística - Demian 
Rudel-Rey (AR/FR) 

Casa Municipal 
da Cultura de 
Seia 

http://www.festival-dme.org/2020/07/ar-
longo-hasselberg-harle-mcevoy-rey.html 

12 
26 de 
setembro de 
2020 

Concerto - International 
Confederation of 
Electroacoustic Music 

Online 
http://www.festival-
dme.org/2020/09/international-
confederation-of.html 

13 03 de outubro 
de 2020 Concerto - Múltiplensemble 

Casa Municipal 
da Cultura de 
Seia 

http://www.festival-
dme.org/2020/09/multiplensemble-seia-
lisboa-incomum.html 
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20 04 de outubro 
de 2020 Concerto - Múltiplensemble 

Casa Municipal 
da Cultura de 
Seia 

http://www.festival-
dme.org/2020/09/multiplensemble-seia-
lisboa-incomum.html 

21 10 de outubro 
de 2020 

Concerto - Hugo Simões - 
CineEco 

Casa Municipal 
da Cultura de 
Seia 

http://www.festival-dme.org/2020/09/hugo-
simoes-cineeco.html 

22 
15 de outubro 
a 02 de 
novembro de 
2020 

Residência Artística - 
Bertrand Chavarria-Aldrete 

Fábrica da 
Criatividade, 
Castelo Branco 

http://www.festival-
dme.org/2020/10/residencia-artistica-dme-
em-castelo.html 

23 
22 de outubro 
a 12 de 
novembro de 
2020 

Residência Artística - Agustín 
Castilla-Ávila 

Fábrica da 
Criatividade, 
Castelo Branco 

http://www.festival-
dme.org/2020/10/residencia-artistica-dme-
em-castelo.html 

24  29 de outubro 
de 2020 

Encontro com Bertrand 
Chavarria-Aldrete 

Fábrica da 
Criatividade, 
Castelo Branco 

http://www.festival-
dme.org/2020/10/encontro-com-bertrand-
chavarria-aldrete.html 

25 
03 a 11 de 
novembro de 
2020 

Exposição "Still Life With 
Silence" | Agustín Castilla-
Ávila 

Fábrica da 
Criatividade, 
Castelo Branco 

http://www.festival-
dme.org/2020/11/exposicao-still-life-with-
silence.html 

26 
04 de 
novembro de 
2020 

Concerto - Franco Pellini Online 
http://www.festival-
dme.org/2020/10/residencia-artistica-
franco-pellini.html 

27 
05 de 
novembro de 
2020 

Concerto - Compositores 
Argentinos Online 

http://www.festival-
dme.org/2020/10/residencia-artistica-
franco-pellini.html 

28 
07 de 
novembro de 
2020 

New Sounds On The Guitar - 
Agustín Castilla-Ávila 

Fábrica da 
Criatividade, 
Castelo Branco 

http://www.festival-dme.org/2020/11/new-
sounds-on-guitar-agustin-castilla.html 

29 
10 de 
novembro de 
2020 

Encontro com Agustín 
Castilla-Ávila 

Fábrica da 
Criatividade, 
Castelo Branco 

http://www.festival-
dme.org/2020/10/encontro-com-agustin-
castilla-avila.html 

30 
11 de 
novembro de 
2020 

Concerto - Ensemble DME 
Cine-Teatro 
Avenida, 
Castelo Branco 

http://www.festival-
dme.org/2020/10/ensemble-dme-vortex-
temporum.html 

31 
14 de 
novembro de 
2020 

Concerto - SIGMA Project Centro Cultural 
Raiano 

http://www.festival-dme.org/2020/10/sigma-
project.html 

32 
19 de 
novembro de 
2020 

Concerto - Lode Leire Lisboa 
Incomum 

http://www.festival-dme.org/2020/10/lode-
leire.html 

33 
28 a 29 de 
novembro de 
2020 

Simpósio Cultura e 
Sustentabilidade 

Lisboa 
Incomum 

http://www.festival-
dme.org/2020/11/simposio-cultura-
sustentabilidade.html 

34 
02 a 04 de 
dezembro de 
2020 

Masterclass de Viola d’Arco - 
Aïda-Carmen Soanea 

Lisboa 
Incomum 

http://www.festival-dme.org/2020/11/aida-
carmen-soanea-lancamento-do.html 

35 
04 de 
dezembro de 
2020 

Lançamento de CD - Aïda-
Carmen Soanea 

Lisboa 
Incomum 

http://www.festival-dme.org/2020/11/aida-
carmen-soanea-lancamento-do.html 

36 
05 a 08 de 
dezembro de 
2020 

Instalação Sonora ‘Lugares 
Invisíveis’ de Carlos Caires 

Lisboa 
Incomum 

http://www.festival-
dme.org/2020/12/instalacao-lugares-
invisiveis-caires.html 
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37 
18 de 
dezembro de 
2020 

Concerto - Ensemble 
DME 

Casa Municipal da 
Cultura de Seia 

 

http://www.festival-
dme.org/2020/12/festival-dme-seia.html 

 

38 15 de janeiro 
de 2021 

Dia Mundial do 
Compositor: o 
compositor na sociedade 

Online http://www.festival-dme.org/2021/02/dia-
mundial-do-compositor-o-compositor.html 

39 30 de janeiro 
de 2021 SOUNDINMOTION 4 & 5 Online 

http://www.festival-
dme.org/2021/02/soundinmotion-4-5-
suica-hugo-vasco-reis.html 

40 
3 de 
fevereiro de 
2021 

CCMAR Seminar | The 
Soundscape as 
potential source for 
artistic inspiration & 
social intervention 

Online http://www.festival-
dme.org/2021/02/ccmar-seminar.html 

41 21 de março 
de 2021 

Recital - Luís Gomes e 
Ana Telles Online 

http://www.festival-
dme.org/2021/01/recital-luis-gomes-e-
ana-telles.html 

42 17 de abril 
de 2021 Workshop Conservatório de 

Música de Santarém 
http://www.festival-dme.org/2021/04/120-
anos-de-musica-electroacustica.html 

43 29 de abril 
de 2021 Sarah Saviet - Workshop Escola Superior de 

Música de Lisboa 

http://www.festival-
dme.org/2021/05/sarah-saviet-29-abril-
esml.html 

44 29 de abril 
de 2021 Sarah Saviet - Recital Lisboa Incomum http://www.festival-

dme.org/2021/03/sarah-saviet-recital.html 

45 8 de maio de 
2021 

Lançamento do CD 
"Sérénade aux étoiles" Online 

http://www.festival-
dme.org/2021/04/serenade-aux-etoiles-
lancamento-de-cd.html 

46 8 de maio de 
2021 Workshop Escola Profissional do 

Montijo 
http://www.festival-dme.org/2021/04/120-
anos-de-musica-electroacustica.html 

47 13 de maio 
de 2021 Workshop 

Pólo de Oliveira do 
Hospital do 
Conservatório de 
Música de Seia 

http://www.festival-dme.org/2021/04/120-
anos-de-musica-electroacustica.html 

48 14 de maio 
de 2021 Workshop 

Pólo de Nelas do 
Conservatório de 
Música de Seia 

http://www.festival-dme.org/2021/04/120-
anos-de-musica-electroacustica.html 

49 18 de maio 
de 2021 

Concerto - Trio 
Dissection Room Lisboa Incomum http://www.festival-dme.org/2021/05/trio-

dissection-room.html 

50 22 de maio 
de 2021 Workshop Conservatório de 

Música de Santarém 
http://www.festival-dme.org/2021/04/120-
anos-de-musica-electroacustica.html 

51 01 de junho 
de 2021 

Concerto - RODRIGUES, 
SILVA, SÁ E 
GONÇALVES 

Lisboa Incomum 
http://www.festival-
dme.org/2021/06/quarteto-
improvisacao.html 

52 09 de junho 
de 2021 Concerto - Trio DDK Lisboa Incomum http://www.festival-dme.org/2021/05/trio-

demierre-dorner-kocher.html 

53 
21 a 30 de 
junho de 
2021 

Residência Artística DME 
na Fábrica da 
Criatividade · Quartz 
Quintet | Gonçalo 
Pescada | Tiago Oliveira 

Fábrica da Criatividade, 
Castelo Branco 

http://www.festival-
dme.org/2021/06/residencia-artistica-
dme-na-fabrica-da.html 

54 23 de junho 
de 2021 

Concerto - Laboratório 
de Música Mista José 
Luís Ferreira | ESML 

Lisboa Incomum 
http://www.festival-
dme.org/2021/06/laboratorio-de-musica-
mista-jose-luis.html 
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55 5-10 de julho 
de 2021 

International Summer 
School for Composers Lisboa Incomum 

http://www.festival-
dme.org/2021/02/international-summer-
school-for.html 

56 17 de julho 
de 2021 

Apresentação - 
Workshop Alunos 
Conservatório Santarém 

Lisboa Incomum http://www.festival-dme.org/2021/04/120-
anos-de-musica-electroacustica.html 

57 30 de julho 
de 2021 

Concerto - Luísa 
Gonçalves || Guilherme 
Rodrigues · Carlos 
Zíngaro · José Oliveira 

Lisboa Incomum 
http://www.festival-
dme.org/2021/07/luisa-goncalves-
guilherme-rodrigues.html 

58 
01 a 30 de 
agosto de 
2021 

Residência Artística - 
Camila Menino & Manuel 
Brásio 

Casa Municipal da 
Cultura de Seia 

http://www.festival-
dme.org/2021/02/residencia-artistica-
seia.html 

 
 
 
 
 
 

3.  Atividades Extracurriculares promovidas por Municípios e Parceiros Educativos 

 
3.1 Participações por convite Orquestra Didática e Coro Collegium Musicum 
 

 Data Título Local Entidades Parceiras 
No contexto atual de resposta à situação epidemiológica-19, não foram realizadas 

atividades. 
 
 
 

 
3.2 Participações por convite Camerata Ensemble 

 

 Data Título Local Entidades Parceiras 
No contexto atual de resposta à situação epidemiológica-19, não foram realizadas 

atividades. 
 

 

3.3 Participações por convite Orquestra e Grupos de Sopros 
 

 Data Título Local Entidades Parceiras 

1 18 de junho de 2021 

Concerto Classe de Conjunto 
de Sopros na inauguração do 
Anfiteatro do Agrupamento de 
Escolas Dr. Guilherme Correia 
de Carvalho 

Agrupamento de 
Escolas Dr. 
Guilherme Correia de 
Carvalho 

Agrupamento de 
Escolas Dr. Guilherme 
Correia de Carvalho; 
Agrupamento de 
Escolas de Seia; 
Misericórdia de Seia 
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3.4 Participações por convite Orquestra de Cordas 
 

 Data Título Local Entidades Parceiras 

2 29 de junho de 2021 
Concerto da Classe de 
Conjunto de Cordas Collegium 
Musicum, integrado na ebtrega 
dos diplomas dos alunos do 
9ºano 

Agrupamento de 
Escolas Dr. 
Guilherme Correia 
de Carvalho 

Agrupamento de Escolas 
Dr. Guilherme Correia de 
Carvalho 

 
 
3.5 Participações por convite Orquestra de Guitarras 
 

 Data Título Local Entidades Parceiras 

3 29 de junho de 2021 
Concerto da Classe de 
Conjunto de Guitarras 
Collegium Musicum, integrado 
na Festa da Primavera 

Agrupamento de 
Escolas de Oliveira 
do Hospital 

Agrupamento de Escolas 
de Oliveira do Hospital 

 
 
 
 
3.6 Cursos de Verão, Cursos de Férias e Estágios de Orquestra 
 
 

 Data Título Local Entidades Parceiras 
No contexto atual de resposta à situação epidemiológica-19, não foram realizadas 

atividades. 
 
 
 
3.7 Participações noutras Orquestras/Workshops 

 

 Data Título Local Promotor 
No contexto atual de resposta à situação epidemiológica-19, não foram realizadas 

atividades. 
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4. Lista de Entidades Parceiras 
 
 

1. Câmara Municipal de Seia 

2. Câmara Municipal de Nelas 

3. Câmara Municipal de Oliveira do Hospital 

4. Câmara Municipal de Gouveia 

5. Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho (Seia)  

6. Agrupamento de Escolas de Seia 

7. Agrupamento de Escolas de Nelas 

8. Agrupamento de Escolas de Gouveia 

9. Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital 

10. Museu Natural de Eletricidade (São Romão, Seia) 

11. Casa Municipal da Cultura de Seia 

12. Casa da Cultura César de Oliveira (Oliveira do Hospital) 

13. Cine-teatro Municipal de Nelas 

14. Biblioteca Municipal de Nelas 

15. Residência São Domingos d'Algeraz (Nelas) 

16. Lar de São Miguel (Nelas) 

17. Liga Portuguesa Contra o Cancro (Nelas) 

18. Orfeão de Seia 

19. Santa Casa da Misericórdia de Seia 

20. Academia Sénior de Seia 

21. Direcção-Geral das Artes / Secretaria de Estado da Cultura 

22. Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos de Música e Dança (INET-md) 

23. Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

24. Instituto Piaget de Almada 

25. Universidade de Évora 

26. Escola de Música do Conservatório Nacional 

27. Grupo de Música Contemporânea de Lisboa 

28. Escola de Música Nossa Senhora do Cabo (Linda-a-Velha) 

29. Escola das Artes do Alentejo Litoral (Sines) 

30. EPABI (Escola Profissional de Artes da Beira Interior, Covilhã) 

31. EPSE (Escola Profissional Serra da Estrela, Seia) 

32. Centro Ciência Viva do Ar e do Espaço do Aeroclube de Torres Vedras 

33. Festival Guitarras Mágicas 2015, Sever do Vouga 
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34. UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

35. UFPR - Universidade Federal do Paraná 

36. UFBA - Universidade Federal da Bahia, OCA - Oficina de Composição Agora 

37. UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

38. UFSJ - Universidade Federal de São João del-Rei 

39. USP - Universidade de São Paulo 

40. UNESP - Universidade Estadual Paulista 

41. UFMA - Universidade Federal do Maranhão 

42. UFPI - Universidade Federal do Piauí 

43. Monaco Electroacoustique (Festival de Música Electroacústica do Mónaco) 

44. Comunidade Electroacústica do Canadá 

45. Conselho de Artes do Canadá 

46. Conselho de Artes e Letras do Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Grupos e Orquestras “Collegium Musicum” 
 

5.1 Orquestra Didática Collegium Musicum e Coro 
 

 
A “Orquestra Didática” é 

o ponto de encontro dos 

alunos do Regime 

Articulado do ensino 

regular obrigatório dos 

Agrupamentos de 

Escolas de Seia, Nelas, 

Gouveia e Oliveira do 

Hospital. A “Orquestra 

Didática” é o resultado 

do trabalho desenvolvido 

nas Classes de  

 

 

 

Figura 1 - Orquestra Didática Collegium Musicum 
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Conjunto do 2º Ciclo (coro) e do 3º Ciclo (naipes instrumentais). A sua atividade enquadra-se no 

trabalho letivo dos cursos de instrumento e tem como objetivo proporcionar a prática orquestral 

a todos os alunos. Foi formada no letivo de 2010/2011 e integrou os alunos do 7ºano/3ºgrau da 

Escola Guilherme  

Correia de Carvalho, onde, desde 2007/2008 se tinham aberto vagas para todos os instrumentos 

necessários à constituição de uma formação sinfónica.  

 

Assim, já com alunos dos vários cursos de instrumento de corda friccionada (violino, violeta, 

violoncelo e contrabaixo), sopro (flauta, oboé, fagote, clarinete, saxofone, trompete, trompa, 

trombone, tuba e percussão) do regime articulado foi possível constituir uma orquestra de alunos 

capaz de se apresentar em público nas várias escolas desses agrupamentos.  

A configuração da Orquestra, que varia segundo o repertório estudado, possibilita a interpretação 

de música de câmara com formações de corda friccionada, grupos de sopros que atuam em 

espaços exteriores e, na sua formação sinfónica, conta atualmente com mais de 80 

instrumentistas. 
A Orquestra Didática Collegium Musicum com ensaios de naipe nas classes de conjunto 

enquanto disciplina de Oferta Curricular do 3º ciclo, foi agregando os alunos do regime articulado 

dos Agrupamentos de Gouveia, Nelas e, desde 2012, de Oliveira do Hospital. 
São responsáveis pelo trabalho na Orquestra Didática os professores Alexandra Silva (Violinos 

e Violetas), Dércio Fernandes (contrabaixo), Monika Matys, Ludovic Afonso, Joaquim Raposo, 

Nuno Gonçalo Pinheiro, Salomé Alves, Helder Abreu e Luís Santos (instrumentos de sopro e 

percussão). 
 

 

Coro Didático Collegium Musicum  

Da mesma forma, o Coro Didático Collegium Musicum integra, desde 2011/2012, os alunos 

das Classes de Conjunto do 5º e 6º ano (2º ciclo) do regime articulado de todos os Agrupamentos 

Seia, Gouveia, Nelas e Oliveira do 

Hospital.  

São responsáveis pelo trabalho no 

coro os professores Ludovina 

Fernandes (Formação Musical, Classe 

de Conjunto e Canto), Diana Dias 

(Fagote e Classe de Conjunto), Hugo 

Passeira (Piano e Classe de 

Conjunto), Nuno Gonçalo (Saxofone e 

Classe de Conjunto), a professora Ana 

Catarina (Formação Musical) e a 

professora Joana Lopes (Formação 

Musical). 

Figura 2 - Coro Collegium Musicum 
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O Coro e Orquestra Didática Collegium Musicum têm-se apresentado nos 4 agrupamentos 

de escolas, e em eventos de vária ordem promovidos pelas câmaras municipais. Os ensaios 

semanais e quinzenais, o programa partilhado, estudado separadamente, mas reunido nos 

ensaios gerais, constituem um momento de reunião e convívio entre os jovens e encarregados 

de educação das diferentes localidades envolvidas pelo Regime Articulado do Ensino Artístico 

Especializado de Música proporcionado pelo Conservatório de Música de Seia - Collegium 

Musicum. 
 
 
 
 
5.2 Orquestra de Cordas 
 

 
Formação dedicada à interpretação de música de câmara, inclui alunos dos agrupamentos de 

escolas de Seia e de Nelas. 
  

Figura 3 - Orquestra de Cordas Collegium Musicum 



16 
 

 

 
 

 
5.3 Camerata Ensemble 

 
A Camerata ensemble Collegium Musicum é constituída por instrumentistas de cordas dos 

agrupamentos de Seia e de Nelas que frequentam o regime articulado e supletivo. Vocacionado 

para apresentações em espaços interiores, constitui o naipe de cordas da Orquestra Didática. 
 

 

  

Figura 4 - Camerata Collegium Musicum 

 

Figura 5 - Orquestra de Sopros Collegium MusicumFigura 6 
- Camerata Collegium Musicum 

 

Figura 7 - Orquestra de Sopros Collegium Musicum 

 

Figura 8 - Orquestra de Sopros Collegium MusicumFigura 9 
- Camerata Collegium Musicum 

 

Figura 10 - Orquestra de Sopros Collegium MusicumFigura 
11 - Camerata Collegium Musicum 

 

Figura 12 - Orquestra de Sopros Collegium Musicum 

 

Figura 13 - Orquestra de Sopros Collegium Musicum 
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5.4 Orquestra e Grupos de Sopros  
 

A orquestra de sopros e percussão centra-se nos agrupamentos de Seia e de Nelas com alunos 

do articulado. Vocacionado para apresentações em espaços exteriores, constitui o naipe de 

sopros e percussão da Orquestra Didática. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
5.5 Orquestra de Guitarras 
 

Com direção artística do professor João Moita, a Orquestra de Guitarras é o resultado visível do 

trabalho efetuado nas classes de conjunto deste instrumento, integrando alunos do 2º ao 8º 

graus. A par da atividade letiva, a Orquestra de Guitarras reúne-se com alunos de outras escolas 

nos Cursos da Páscoa, uma semana de prática intensiva com momentos de visita aos Museus 

locais e a outros locais de interesse turístico da Serra da Estrela. Para além do Curso de Páscoa 

há que destacar o Mini-Curso de Guitarras que se realiza no início do verão com 3 dias de estudo 

intensivo que culminam em concertos em lugares históricos das freguesias do concelho de Seia. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 5 - Grupo de Sopros Collegium Musicum 

Figura 6 - Orquestra de Guitarras Collegium Musicum 



18 
 

 
 
 
 
 
5.6 Cursos de Verão, Cursos de Férias e Estágios de Orquestra 

 

 
Os cursos de verão mobilizam toda a comunidade escolar durante uma intensa prática musical 

em ambiente de campo de férias realizados ciclicamente nas diferentes localidades do vasto 

território abrangido pelo Collegium Musicum. Iniciado em 2005 sob a Direção Artística do 

Professor Joaquim Raposo, teve a VIII edição (2013) em Oliveira do Hospital, a que se seguiu a 

de Nelas (2014), a de Gouveia (2015) e a de Seia (2016) onde se comemoraram os 11 anos do 

Curso e de toda a comunidade musical envolvente à Escola. Salientam-se ainda as 

colaborações regulares com as bandas filarmónicas locais, com destaque para a Sociedade 

Musical Gouveense (Gouveia), para a Sociedade Musical 2 de Fevereiro - Banda de Santar 
(Santar) e para a Banda de Seia. Há ainda que referir a Banda Filarmónica Moimentense 

(Moimenta da Serra, Gouveia), Banda Academia de Santa Cecília (São Romão, Seia), Sociedade 

Recreativa e Musical Loriguense (Loriga, Seia), Associação Musical Juvenil de Tourais (Seia), 

Associação Filarmónica de Vilar Seco (Nelas), Sociedade Musical de Santo António (Carvalhal 

Redondo, Nelas) enquanto parceiros institucionais da Escola. No campo da prática coral, é de 

salientar a colaboração regular e efetiva com o Orfeão de Seia, instituição fundadora do 

Collegium Musicum, quer na colaboração em concertos, quer na realização de ateliers de Canto 

Coral, Canto Gregoriano e Direção Coral. Os Cursos de Verão mobilizam toda a comunidade 

escolar durante uma semana de intensa prática musical em ambiente de campo de férias, 

realizados ciclicamente nas diferentes localidades do vasto território abrangido pelo Collegium 

Musicum. Iniciado em 2005, sob a direção artística do professor Joaquim Raposo, teve a oitava 

edição (2013) em Oliveira do Hospital, a que se seguiu a de Nelas (2014), a de Gouveia (2015) 

onde se comemoraram os 10 anos do Curso e de toda a comunidade, a de Seia (2016), a de 

Seia (2017) onde se comemoraram os 20 anos do Conservatório de Música de Seia - Collegium 

Musicum. No ano de 2019 realizámos o 1º Intercâmbio de Orquestra de Sopros na cidade de 

Seia…. 
 

 
Figura 7 - Estágio de Orquestra Collegium Musicum 
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6. Festival Dias de Música Eletroacústica 
 

No âmbito do Ensino artístico especializado de música e, em particular, no Conservatório de 

Música de Seia, em regime extracurricular, o projeto Festival DME – “Dias de Música 

Electroacústica” – constitui o projeto de maior extensão e envolvência comunitária. Trata-se de 

um conjunto de apresentações públicas (espetáculos), residências artísticas, conferências e 

workshops, que integram compositores e investigadores, portugueses e estrangeiros no domínio 

da música contemporânea eletroacústica e da sound art. As atividades desenvolvidas incentivam 

a produção e criação musical contemporânea, sendo realizadas através do acompanhamento e 

da produção de repertórios significativos e adaptados tecnicamente ao referido nível de 

escolaridade e faixa etária. Estas atividades educativas, relacionadas com o uso das novas 

tecnologias aplicadas à música, possuem o foco principal em técnicas de composição e 

interpretação. Os workshops, direcionados a jovens instrumentistas, maestros e compositores e 

focados na utilização das novas tecnologias na música (electroacústica) têm como objetivo o 

aperfeiçoamento de técnicas de composição, direção e interpretação. Para faixas etárias mais 

baixas, são preparadas atividades de divulgação e introdução a práticas musicais 

contemporâneas, através, por exemplo, da realização de Workshops de Introdução à Música 

Electroacústica e Espacialização, que consiste na utilização de um sistema de difusão 

electroacústica portátil, com atividades práticas. 

Estes workshops têm como objetivo captar e sensibilizar os intervenientes para a música erudita 

contemporânea, especificamente na vertente da música electroacústica e da utilização das 

novas tecnologias. Um exemplo concreto do resultado destas atividades pode ser observado 

através da participação dos alunos do Conservatório de Música de Seia em edições do concurso 

Nano Músicos Electroacústicos. Este concurso é destinado a jovens que frequentem o Ensino 

Artístico Especializado e o Ensino Profissional na área da Música. Trata- se de um concurso 

anual direcionado tanto para a prática da composição de música electroacústica, bem como para 

a interpretação de obras com electrónica. Pretende-se fomentar a criação de música 

electroacústica por jovens compositores e intérpretes que se encontrem a frequentar o Ensino 

Artístico Especializado ou o Ensino Profissional na área da Música, em Portugal, bem como o 

aperfeiçoamento na interpretação da música electroacústica por parte de jovens intérpretes. A 

equipa que realiza estas ações é constituída por profissionais experientes na área da música 

erudita contemporânea, nalguns casos, especificamente da música electroacústica, como é o 

caso do compositor Jaime Reis. Os membros do Ensemble DME, fundado em 2013, como 

elemento integrante do Festival Dias de Música Electroacústica, assumem também 

responsabilidade nestas atividades. O núcleo central dos músicos do grupo é constituído por 

professores do Conservatório de Música de Seia - Collegium Musicum e colaboradores assíduos 

do festival DME, tendo sido dirigido pelos maestros Jean-Sébastien Béreau e Pedro Pinto 

Figueiredo e atuado em espaços como Logos Foundation (Gent, Bélgica), Brasil (Porto Alegre,  
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Curitiba, Salvador, Belo Horizonte, São João Del Rei, Parnaíba, São Bernardo e São Paulo), 

Palácio Foz (Lisboa), Teatro Cine de Gouveia, Casa Municipal das Artes de Seia, Aeródromo 

de Santa Cruz (Torres Vedras) e Casa da Música (Porto).  

Esperamos que estas atividades contribuam ativamente para uma formação mais completa 

dos alunos do Conservatório de Música de Seia, para a melhoria nas interações com os 

artistas residentes do festival DME, e que facultem experiências não só ao público das 

atividades, mas também aos próprios formadores, que nem sempre conseguem ter uma 

perceção adequada da perspetiva da receção e que, num contacto mais personalizado com 

o público, conseguirão melhorar as suas estratégias de comunicação. Ao organizar o 

Festival DME, o Conservatório de Música de Seia fornece a possibilidade aos seus alunos 

e a toda a população, com todos os desafios que se colocam no interior do país, a acederem 

a novas experiências e a alargaram os seus conhecimentos, ao terem a oportunidade de 

aprenderem com vários artistas e professores universitários portugueses e estrangeiros com 

enormes conhecimentos nesta área. Deste modo, a aprendizagem, fora e dentro da sala de 

aula, é não só aplicada a experiências mais próximas como também é fornecido um serviço 

público. 

 
 
 

6.1 Ensemble DME 
 

O Ensemble DME - Collegium Musicum Electroacústico foi fundado em 2013, como 

elemento integrante do Festival Dias de Música Electroacústica (www.festival-dme.org), 

criado em 2003, com direcção artística do seu fundador, Jaime Reis. O núcleo central dos 

músicos do grupo é constituído por professores do Conservatório de Música de Seia - 

Collegium Musicum e colaboradores assíduos do festival Dias de Música Electroacústica, 

tendo sido dirigido pelos maestros Jean-Sébastien Béreau e Pedro Pinto Figueiredo e 

actuado em espaços como Logos Foundation (Gent, Bélgica), Brasil (Porto Alegre, Curitiba, 

Salvador, Belo Horizonte, São João Del Rei, Parnaíba, São Bernardo e São Paulo), Palácio 

Foz (Lisboa), Teatro Cine de Gouveia, Casa Municipal das Artes de Seia, Aeródromo de 

Santa Cruz (Torres Vedras) e Casa da 

Música (Porto). O seu repertório tem 

incidido na música de compositores 

portugueses como João Pedro Oliveira e 

Alexandre Delgado e de compositores 

estrangeiros como Mario Mary, Daniel 

Quaranta, Gerhard Stäbler, Flo Menezes, 

Silvio Ferraz, Kunsu Shim, I. Xenakis, 

Hector Puelma, Keiko Harada e K. 

Stockhausen. 
Figura 8 - Ensemble DME 
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6.2 Projeto internacional “A Paisagem sonora em que vivemos” 
 
 

A AFEA/Festival DME participa no projeto europeu "A paisagem sonora em que vivemos” 

que resulta de uma parceria europeia, ao abrigo do programa Erasmus + (2016-2019). Este 

projeto teve como tema o ambiente sonoro e visa desenvolver técnicas acústicas e 

ferramentas digitais para fins pedagógicos. Com base na partilha de experiências e na 

transmissão de conhecimento, o projeto depende da complementaridade das cinco 

estruturas que participam no projecto: GMVL, França. Criação, produção, educação, edição, 

investigação Tempo Reale, Itália. Produção, investigação, educação Amici della música de 

Cagliari, Italy. organização do "Festival di Musica Contemporanea di Cagliari", criação do 

software STRATI, eventos para o público jovem AFEA, Portugal. Educação, organização do 

festival Dias de Mùsica Electroacústica EPHMEE, Grécia. Universidade, laboratório. 

 

Objetivos do projeto "A paisagem sonora em que vivemos”: 

 

- A educação da audição; - Sensibilização para a paisagem 

sonora; - Apoiar a criação artística e a partilha de novas formas 

de criação de som;- Partilha de métodos pedagógicos a nível 

europeu; - Educação dos cidadãos para a ecologia acústica e 

a poluição sonora; - Desenvolvimento de um corpus de 

literatura sobre estas questões e a disponibilização gratuita 

deste conhecimento através de uma plataforma on-line 

dedicada. 
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