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A diretora começa por explicar que “o ano passado decorreu
sempre de forma crescente, como acontece todos os anos, com
novos Concertos/eventos/Workshops e com os alunos a fazer o seu
percurso académico alicerçado no acompanhamento pedagógico
dos seus professores”.
O Conservatório, na sua seleção de 40 professores, procura
encontrar profissionais credenciados, não apenas no âmbito pedagógico, como também a nível de acompanhamento empático com
os alunos. Este ano, foi introduzida
uma reestruturação organizativa, com
nova equipa cada vez mais dinâmica e
perspectivando novos desafios.
Se a vertente musical está de perfeita saúde, a Dança partilha da mesma
realidade. Com dois professores, um
de Ballet e outro de Dança Contemporânea, a reestruturação foi bem mais
simples. Apesar de o Conservatório ser
inicialmente apenas de Música, Sílvia
Oliveira “não sente qualquer distinção”
face à área que coordena e que nasceu
há sete anos aquando da mudança para as
novas instalações.
Quanto aos Projetos em destaque, os
dois últimos anos ficaram marcados pela
representação oficial da American Academy of Ballet (AAB), tendo promovido dois
eventos consecutivos, o último dos quais
organizado por este Conservatório e que
envolveu 133 participantes de cinco escolas. Esta iniciativa tem um caráter educativo, pedagógico e de reconhecimento
de mérito dos alunos, uma vez que são
premiados consoante o seu desempenho
individual. Um júri representante da AAB desloca-se a Portugal
para avaliá-los e atribuiu aos alunos de excelência do Conservatório onze bolsas de estudo para estudarem na sua Escola
de Verão que se realiza anualmente em Nova Iorque. Além
da Bolsa atribuída, participar nesta Escola de Verão acarreta

custos elevados. Neste sentido, o Conservatório e famílias dos
alunos está a reunir esforços para garantir a sua frequência
neste Curso de excelência. Deste esforço já foi conseguido um
apoio da Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento.
Relativamente à agenda para este ano, Sílvia Oliveira salienta
“a apresentação de Ballet aberta à comunidade”. Como nos diz: “A
dança não tem que ser num espaço fechado e, assim, estão a ser
idealizados espetáculos na rua”, levando até os mais desatentos a
observar e a viver a Arte que aqui se
cria, não só a nível da música como
também da dança.
Sendo que a inércia é algo que
este Conservatório não conhece, até
ao final deste Ano os Projetos são inúmeros como, por exemplo, o Estágio de
Coro e Orquestra, Audições pontuais,
Workshops e Masterclasses, a vinda
de Músicos Nacionais e Internacionais
e Concursos. A continuidade do intercâmbio com outros Conservatórios,
Instituições e Associações continua a
ser trabalhada para que as parcerias aumentem e o entrosamento de saberes e quereres
tenha sempre lugar de destaque, ao mesmo
tempo que as parcerias aumentarem.
Como diz Maria Beatriz Martinho, “o
nosso dia a dia é feito de um turbilhão cada
vez mais lato e saudável de aprendizagens,
de intercâmbios, de construções de peças
de música e dança, para depois, com uma
alegria desmedida e oferta feliz e de qualidade, a oferecermos aos outros sem exigir
retorno. Somos e seremos cada vez mais,
pois é esse o nosso querer, uma avalanche
imparável de êxitos, concursos ganhos aquém e além-fronteiras,
Concertos maravilhosos, cujos protagonistas de excelência são
os nossos Alunos e Professores. Consequentemente, de todos os
demais que povoam esta Escola abraçada pela UNESCO: Corpos
Sociais e Funcionários Administrativos”.
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“Uma avalanche
imparável de
êxitos, com uma
alegria e felicidade
desmedidas”

O Conservatório de Música de
Santarém nasceu em maio de 1985,
da vontade de um grupo de 12
amigos que entendiam que a música
é imprescindível ao desenvolvimento
global do ser humano. Falámos com
Maria Beatriz Martinho, Presidente
da Direção, e com Sílvia Oliveira,
professora de Ballet e Coordenadora
do Departamento de Dança, que
partilharam connosco o balanço do
último ano e revelaram a dinâmica
projetada para o futuro.

