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O Conservatório de Música
da Maia está a completar
duas décadas de existência,
ao longo das quais tem
desempenhado um serviço
público de ensino e um
forte envolvimento na vida
cultural do concelho.

Estivemos à conversa com Susana Santos, diretora da instituição,
e com Emília Santos, vereadora do
Município da Maia responsável pelo
pelouro da Educação. Dentro da
política educativa e também cultural
desta autarquia, a colaboração com
o Conservatório tem assumido uma
posição de nítida relevância. Emília
Santos congratula-se por esta ser
uma entidade “que é uma referência
no concelho mas que, para além
disso, transporta o nome da Maia
para outros locais e até para outros
países sempre com dignidade e
com nobreza”.
O Conservatório, instituição que
desde 1998 presta um serviço público de ensino artístico especializado
de música, desempenha um papel
que, nas palavras da vereadora,
“deveria ser uma responsabilidade
do Estado e não é”. Acrescentando,
dá ênfase “ao entusiasmo e à motivação com que o Município abraça
a responsabilidade de apoiar a
instituição, cujo serviço deveria
merecer uma atenção mais cuidada
e diferenciada por parte do Estado”.
Conforme nos é relatado, o
protocolo entre Câmara e Conser-

Pretendemos
criar artistas
vatório tem sido frutífero designadamente ao nível do “cumprimento
do plano estratégico de promoção
da cultura no concelho”, que prevê
a promoção de um conjunto de atividades culturais ao longo do ano.
Assim, a comunidade beneficia
dos resultados da ação educativa
que o Conservatório tem vindo a
desenvolver, sendo que o estabelecimento coopera igualmente com
uma série de outras entidades da
Maia e não só.
Presentemente, trata-se de uma
escola com cerca de 150 alunos. A
oferta letiva que lhes é destinada
tem início no curso Pré-Escolar
(destinado a crianças de 4 e 5
anos), seguindo-se os cursos de
Iniciação Musical (para crianças
dos 6 até aos 9 anos) e os cursos
do Ensino Básico e do Secundário,
tanto nos regimes Articulado como

Supletivo. Paralelamente, disponibiliza um amplo conjunto de cursos
livres.
Fora da formação de caráter
oficial, oferece o curso livre de
Dança que, mediante protocolo
com o Conservatório Nacional de
Dança, possibilita ao aluno a certificação por este estabelecimento.
O Conservatório de Música da Maia
tem também formações extracurriculares dirigidas a adultos, jovens
adultos e séniores (Class Band e
Coro de Pais).
De acordo com Susana Santos,
o que melhor define a pedagogia
praticada neste estabelecimento
é “uma visão da arte que é muito
integrativa”. Explicitando: “Somos
uma escola de Ensino Especializado de Música mas percebemos
que um músico é um artista e é
isso que tentamos criar nos nossos
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alunos. Procuramos desenvolver ao
máximo a sua capacidade criativa
e expressiva e o nosso patamar
máximo ocorre quando conseguimos integrar a música e outras
expressões num único momento em
palco. Pretendemos criar artistas e
não especificamente músicos ou
bailarinos”.
Tem sido à luz desta filosofia
que o Conservatório já conseguiu,
inclusivamente, levar alunos seus à
obtenção de medalhas em concursos internacionais. “Levar o nome
do concelho e do país ao estrangeiro com tanto reconhecimento é uma
honra para todos nós”, sublinha a
diretora.
Quanto ao futuro do Conservatório, merece destaque a confirmação de que as obras para a
construção de um novo auditório
vão arrancar, o que irá colmatar
uma lacuna que o estabelecimento
(a funcionar em instalações que
já foram de uma escola pública e
também do Instituto Universitário
da Maia) tem sentido.

