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Um caso de sucesso
na formação de

artistas

A instituição foi fundada em fevereiro de 1979, por Hugo Berto
Coelho. O mentor do projeto tinha o sonho de dar uma outra expressão à sua prática de ensino musical, que até aí tinha lugar em sua
casa e também em casas de alunos. O momento da fundação da
escola foi o momento em que conseguiu instalar esta sua atividade
numa casa secular, pertença do Seminário da Boa Nova.
Aí se manteve durante 30 anos. Perante a qualidade manifestada
e a correspondente procura, o crescimento tornou-se um resultado
natural e lógico. Assim, veio um novo grande sonho, que foi a construção, de raiz, de um novo espaço. No princípio do ano letivo de
2009/2010, a Academia de Música de Vilar do Paraíso apresentou-se num edifício plenamente moderno, amplo e beneficiado por uma
boa iluminação. Para além destas características, a sua arquitetura
procurou, de forma rigorosa, ir ao encontro das necessidades muito
específicas das artes aqui praticadas. O espaço está distribuído por
três núcleos: um destinado à música; outro destinado à dança e ao
teatro e um terceiro, onde funciona a parte administrativa e demais
serviços. Tem ainda uma apreciável área envolvente, com recreio,
campo de jogos e áreas verdes.
A atual “casa” da Academia de Música de Vilar do Paraíso veio
trazer-lhe novas condições para dar cumprimento a uma oferta que
é cada vez mais alargada. Trata-se de uma escola de ensino vocacional artístico (com autonomia pedagógica desde 2007), que leciona
cursos oficiais de Música e Dança nos regimes Integrado, Articulado,
Supletivo e Livre, dirigindo-se a estudantes do Pré-Escolar até ao
nível Secundário, num total de cerca de 800 alunos. Sempre atenta
a novas sensibilidades e preferências, a Academia foi pioneira em
Portugal na criação do curso de Teatro Musical, em 2003, e, em 2015,
deu início à oferta de Jazz e Música Moderna no Ensino Secundário.
Com uma ação pedagógica fortemente orientada para a exigência a nível performativo e académico, a instituição mantém
também como princípio fundamental o valor da arte enquanto fator para o crescimento pessoal de cada aluno.
Simultaneamente, a Academia de Música de Vilar do
Paraíso define-se também pelo estímulo que dá
aos seus diferentes conjuntos instrumentais,
corais, de dança e de teatro, promovendo
a sua frequente presença em iniciativas
culturais no país e no estrangeiro.

A Academia de Música de Vilar
do Paraíso, instalada nesta freguesia do
concelho de Vila Nova de Gaia, é uma
das maiores referências no panorama
nacional do ensino artístico. Entre os
seus maiores motivos de orgulho, está
a forma como tem ajudado a construir
o percurso de vários profissionais
que hoje são reconhecidos nacional e
internacionalmente.

