Dar a
oportunidade de
sonhar através da
arte…
O Conservatório d’ Artes de Loures é uma escola
de sonho e de sonhos, que usa a arte como
instrumento de humanização e transformação.
A sua missão é promover o desenvolvimento
humano e social, integral e holístico, através da
educação e da prática artística.
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O CAL é a única escola de ensino artístico especializado do Concelho de Loures. Encetou a sua demanda a
21 de outubro de 2008 e, desde então, tem desenvolvido
um trabalho pedagógico, artístico, cultural, investigativo
e social com um impacto notável e extraordinário na sua
comunidade. Através de diversas práticas artísticas, com
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fins educativos, artísticos, terapêuticos, investigativos e
sociais, o CAL intervém na sua comunidade com o objetivo
de promover o desenvolvimento humano e a transformação social. Hodiernamente, possui cerca de oito mil
alunos, dispõe de 86 agrupamentos artísticos, ministra
diversos cursos de artes performativas e visuais, e a sua
atividade artística e cultural reside na conceção de cerca
de quinhentos espetáculos anuais. Destacam-se ainda
os três festivais internacionais organizados pelo CAL,
bem como os seus inúmeros projetos e programas de
intervenção social pela arte, para diversos públicos-alvo.
No presente ano letivo, toda a Comunidade CAL está
imbuída na comemoração do 10.º aniversário da escola.
Estes dez anos foram marcados pela resiliência, pela
paixão, pela bondade, pela afetividade e pela singularidade, valores que caraterizam esta escola. Foi uma
década repleta de momentos magníficos e inesquecíveis,
destes podem-se destacar os concertos nas salas mais
emblemáticas do nosso país, as digressões realizadas,
mas sobretudo o bem-estar, a realização, o sucesso e a
felicidade que emanam em todos os momentos de todos
os alunos do CAL.
Em 2018/2019, muitas foram as conquistas que o CAL
alcançou neste ambiente festivo do seu 10.º aniversário.
É de salientar o alargamento de alguns programas e
projetos a todas as escolas de ensino regular públicas
e às IPSS do Concelho de Loures, a abertura do Centro
de Atividades Ludopedagógicas, a fundação da Escola
de Pais, a criação do Coro de Pais, o desenho do Centro
Comunitário, a conceção de novos programas e projetos
e a realização de mais três festivais internacionais. Para o
futuro, o CAL almeja a construção de um Centro Cultural.

Giving the
opportunity to
dream through
art...
The Loures Conservatory of Arts is a school that
gives power to dreams, by utilizing art as an
instrument for humanization and transformation.
Its mission is to promote development that is
human and social, integral and holistic, through
education and artistic practice.

CAL is the only specialized artistic education school
in the Municipality of Loures. It began its efforts on October 21, 2008 and has since developed a pedagogical,
artistic, cultural, investigative and social work with a
remarkable and extraordinary impact in his community.
Through various artistic practices, for educational, artistic,
therapeutic, investigative and social purposes, CAL intervenes in its community with the aim of promoting human
development and social transformation. It currently has
about 8,000 students, 86 artistic groupings, several courses in performing arts and visual arts, and its artistic and
cultural activity lies in the design of around five hundred
annual shows. Also noteworthy are the three international
festivals organized by CAL, as well as its numerous projects and social intervention programs through the arts,
intended for several target audiences.
In this school year, the entire CAL Community is imbued with the commemoration of the school’s 10th anniversary. These ten years have been marked by resilience,
passion, kindness, affection and uniqueness, values that
define this school. It was a decade full of magnificent and
unforgettable moments, of which we can highlight the
concerts in the most emblematic rooms of our country, the
tours that were made, but above all the well-being, the
achievements, the success and happiness that emanate
at all times from all CAL students.
In 2018/2019, many were the achievements that
CAL achieved within the festive atmosphere of its 10th
anniversary. It should be noted that some programs and
projects have been extended to all public regular schools
and the solidarity institutions of the Municipality of Loures,
the opening of the Center for Ludopedagogical Activities,
the founding of the School of Parents, the creation of the
Choir of Parents, the design for the Community Center, as
well as for new programs and projects and the realization
of three more international festivals. For the future, CAL
aims to build a Cultural Center.
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