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QUARTETO DE GUITARRAS DE VISEU
Ciclo de Recitais CMSM . CM Porto / Música no Património
04 de dezembro 2022 . 16h00
Casa do Infante

Aconteceu no dia 4 de Dezembro pelas 16h
(domingo) o terceiro concerto do ciclo “Música
no Património” no Museu da Cidade – Casa do
Infante.
Com curadoria do CMSM, este recital contou
com a presença do Quarteto de Guitarras de
Viseu que trouxe até ao público um programa
eclético compreendendo música desde o
Barroco até aos dias de hoje. Entre obras
originais e arranjos realizados pelo quarteto, o
concerto foi um sucesso e teve uma grande
a d e s ã o d o p ú b l i c o q u e a p l a u d i u
entusiasticamente os músicos. O próximo e
último concerto deste ciclo será no dia 11 de
Dezembro às 16 horas no Auditório da
Biblioteca Municipal Almeida Garrett e, à
semelhança dos anteriores, será com entrada
livre.

Texto elaborado pelo prof. Francisco Bèreny

Tempo de Natal
Sim... preparemos o caminho para a vinda do Salvador... tempo de

Esperança! Preparemo-nos para o recebermos... e como? Uma só

palavra talvez exprima o que em muitas ia dizer: . Sejamosrectidão
rectos no nosso pensar, no nosso proceder... sim... pensamentos,

actos, conversas, trabalho, estudo, actividades... sempre e em

absoluto toda a responsabilidade da vida siga um só caminho: o da

rectidão!

Temos que nos melhorar para quando Ele chegar possamos ser testemunhas do Amor que Lhe

temos.

Guardai estas palavras queridíssimas alunas (aquelas que as lerem) para que todos possamos... ...

cantar: Alegrai-vos porque Ele está bem perto... Ele que traz a Paz e o Amor aos que O trazem

no seu coração.

15 de Dezembro de 1963

Ernestina da Silva Monteiro
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CHÁ COM AFETOS
08 de dezembro 2022 . 15h30 Texto elaborado pela prof. Andreia Pereira

Francisco Gonçalves . Piano
Ciclo Novos Talentos
10 de dezembro 2022 . 17h00
Teatro Rivoli

Texto elaborado pelo prof. Vasco Abreu

No passado sábado, dia 10 de Dezembro decorreu o
recital do jovem músico Francisco Gonçalves, inserido
no ciclo de recitais Novos Talentos, no teatro Rivoli.
O recital incluiu obras de diferentes estilos dando-nos a
conhecer a sua versatilidade e bom gosto musical.

No passado dia 8 de dezembro, o CMSM foi representado pelos grupos de música de câmara Trio de Oboés e quarteto de
clarinetes, na associação Betel, uma instituição sem fins lucrativos, de ajuda social e moral a pessoas vítimas de exclusão social.
O objetivo desta apresentação pública foi angariar fundos para a instituição. Foram dois pequenos momentos musicais que
pudemos dar às muitas pessoas presentes e muito bem recebidos pelo público. Nesta época de afetos e união, nada melhor do
que partilhamos a mais bela linguagem universal: a música.

EM DIÁLOGO COM
MANUEL GUSMÃO
Isaque Ferreira . Leituras
Francisco Berény . Guitarra
Álvaro Teixeira Lopes . Piano
Ciclo de Recitais CMSM . CM Porto /
Música no Património
11 de dezembro 2022 . 16h00
Biblioteca Municipal Almeida Garrett

Tendo o universo do escritor Manuel Gusmão como ponto de partida, este recital pretendeu criar um espaço de diálogo entre o
texto e a música de compositores como Tarrega,A. Pinho Vargas.

Isaque Ferreira responsável pela escolha e leitura dos textos, Francisco Berény e Álvaro Teixeira Lopes, músicos, responsáveis
pela escolha e execução das obras musicais, foram os intervenientes desta sessão na Biblioteca Municipal Almeida Garrett,
local onde esteve patente uma exposição sobre Manuel Gusmão.

12 de dezembro 2022 . 20h00
Mercado Bom Sucesso
No passado dia 12 de Dezembro, o Curso de Música Silva Monteiro levou
música ao Mercado do Bom Sucesso!A iniciativa contou com a participação das
classes de coro dos 7ºs e 9ºs anos da Escola Fontes Pereira de Melo, da
professora Andreia Volta e Sousa, do Coro MusiCom dirigido pela professora
Ana Teresa Seiça – ambos acompanhados ao piano pelo professor Luís Costa -
e do Ensemble de Percussão do professor Brendan Hemsworth. O concerto
terminou com a junção em palco de todos os agrupamentos presentes para a
apresentação de 3 temas bem animados. O público presente felicitou os
participantes pelo excelente espetáculo e pelo trabalho realizado por todas as
classes e professores!

Concerto de NatalConcerto de Natal Texto elaborado pela prof. Ana Teresa Seiça
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O concerto de Natal do dia 12 de dezembro no Mercado do Bom
Sucesso foi uma ótima experiência.
Foi a primeira vez que cantamos num local público, e acho que isso foi
muito importante, porque não só é sempre divertido cantarmos juntos,
como também é uma forma de conseguirmos melhorar a nossa atitude
em palco.
Gostei especialmente de ir vendo as reações de quem foi apanhado de
surpresa pelo nosso concerto. Estiveram envolvidos os alunos de coro
do 7º e 9ºanos, o coro de pais e os alunos de percussão. Este trabalho
conjunto foi muito rico, e acho que o resultado foi um concerto animado
e que definitivamente transmitiu o espírito de Natal.
O público esteve sempre muito interessado e envolvido.
Acho que estes eventos são muito bons porque reforçam o espírito de
equipa e o prazer pela música, valores que estão sempre presentes no
CMSM.

Texto elaborado pela aluna Carolina Guimarães 9ºano FPM

12 a 16 de dezembro 2022
Auditório Ernestina Silva Monteiro

Tivemos as primeiras audições no CMSM no novo
Auditório Ernestina da Silva Monteiro e também se
realizaram audições de classe de guitarra e oboé.
Cerca de 80 alunos tocaram nestas audições de todos
os níveis de ensino e mostraram o trabalho
desenvolvido nas classes de instrumento.
Muitos parabéns a todos os alunos e professores
envolvidos.

Audições CMSM
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Invasão de Natal CMSM
12 a 16 de dezembro 2022 . 18h30
Escola Clara de Resende e Fontes Pereira de Melo

Este ano quisemos realizar algo diferente nas escolas nesta época Natalícia, de união, alegria e companheirismo. Por
isso mesmo, na semana de 12 a 16 de dezembro decidimos fazer uma “Invasão de Natal”!
Com as nossas turmas do ensino articulado, nas aulas de classe de conjunto, visitámos outras turmas das escolas Fontes
Pereira de Melo e Clara de Resende, onde fomos cantar músicas de Natal e transmitir uma mensagem de amor e alegria.
A experiência foi muito boa pois conseguimos passar a mensagem e apresentar um pouco do trabalho que vamos
desenvolvendo nas nossas aulas, podendo assim divulgar um pouco mais o ensino artístico.
Foram momentos de muita alegria e satisfação por parte dos nossos alunos e daqueles que nos acolheram.
Boas Festas!

Texto elaborado pela prof. Andreia Volta e Sousa
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CONCERTO DE ORQUESTRA DE
GUITARRAS E CORO CMSM
21 de dezembro 2022 . 21h30
Igreja do Santíssimo Sacramento

De seguida, tocámos uma das mais belas melodias de Ennio Morricone o “Love Theme” do filme “Cinema Paradiso”. Logo de
seguida, com a participação especial a solo da cantora Leonor Resende, apresentámos do filme “Breakfast at Tiffany's” a canção
“Moon River” de Henry Mancini. E porque é importante, agora mais do que nunca, lembrar a nossa História coletiva para que não
se perpetuem atrocidades e por um futuro com dignidade e paz, interpretámos o tema “A Lista de Schindler” de John Williams
com a participação muito especial do violinista Diogo Teixeira Lopes. O concerto prosseguiu com a apresentação da cantora
Mafalda Capelo acompanhada por um quarteto de guitarras constituído por Francisco Berény, Rita Barbosa, Rita Miragaia e por
mim, na interpretação do tema “Alfama” do grupo Madredeus, que faz parte da banda sonora do filme “Lisbon Story” de Wim
Wenders. Prosseguimos com 3 músicas de filmes com enorme sucesso “O Padrinho”, “Os Piratas das Caraíbas” e da série de
filmes de James Bond 007 “Skyfall” (Adele) este último tema interpretado, mais uma vez, com a preciosa colaboração da cantora
Leonor Resende. Seguiu-se o tema “Remember Me” do filme “Coco” um momento emocionante dedicado aos que já partiram.
Para terminar o concerto seguiram-se os temas “A Million Dreams” do filme “The Greatest Showman” e “Somewhere Out There”
do filme “An American Tail”. A Igreja do Santíssimo Sacramento estava completamente lotada com um público bastante
entusiasta que aplaudiu calorosamente todas as músicas do concerto terminando com uma enorme ovação de pé. Gostei muito
de participar neste concerto, foi um privilégio trabalhar com as minhas colegas Maria José Barros, Ana Teresa Seiça, Rita
Barbosa, e com o meu caríssimo colega Francisco Berény. Gostaria de realçar a participação das professoras estagiárias Rita
Miragaia (guitarra) e Renata Niza (canto), dos solistas Diogo Teixeira Lopes (violino), Leonor Resende (Canto) e Mafalda Capelo
(Canto) e ainda da aluna Cristina Castro no contrabaixo.
Votos de umAno de 2023 com paz e saúde.

Texto elaborado pelo prof. Hugo Simões

No dia 21 de Dezembro, pelas 21h30,
decorreu na Igreja do Santíss imo
Sacramento o Concerto de Natal do CMSM
com a participação da Orquestra de
Guitarras, Coro da Iniciação e Coro do 6º A
da Escola Fontes Pereira de Melo. O
programa do concerto foi integralmente
preenchido com música para cinema. O
Natal é uma época festiva que nos remete
para sentimentos de paz e harmonia,
conforto e reunião familiar. É uma época
especial em que os mais afortunados,
como eu, se reúnem em família, na mesma
mesa, e partilham momentos do tempo
presente, sonham com um futuro e
lembram memórias, também daqueles que
já cá não estão. Quando era pequeno não
havia plataformas digitais com uma
imensidão de filmes disponíveis ao clicar
de um dedo. Na altura do Natal havia
sempre uma estreia de um filme nos
cinemas e a transmissão de um filme
impor tan te na te lev i são , e ra um
acontecimento partilhado. Quisemos
recriar um pouco desse espírito Natalício
com a celebração de músicas que nos
remetessem para uma viagem de
memórias, sentimentos, e que, por um
instante, nos unissem em torno de um
momento de partilha comum. A seleção
das músicas para este concerto teve em
consideração não apenas a qualidade e
exequibilidade da música, mas também a
relevância da narrativa dos filmes e foi
realizada por mim e pelas minhas
caríssimas colegas Maria José Barros e
Ana Teresa Seiça. A primeira música do
concerto foi a “Rainbow Connection” do
filme “Muppet Movie” com adaptação da
letra a cargo de Maria José Barros e arranjo
musical da minha autoria, que nos fizeram
sonhar com a magia do arco-íris. De
seguida apresentámos o tema “Comptine
d'un autre été: l'après-midi Amélie" do filme
“Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain” e
“Vois Sur Ton Chemin” do filme “Les
Choristes”, dois filmes incríveis do cinema
Francês, o primeiro sobre a diferença e
busca da felicidade e o segundo sobre o
ensino e aprendizagem da música.



EVENTOS A NÃO PERDER EM !JANEIRO

AUDIÇÕES DA ROCKINSCHOOL SILVA MONTEIRO
28 de janeiro 2023 . 16h00
CMSM
Entrada livre

SARA VAZ . PIANO – APRESENTAÇÃO DE CD
Ciclo Novos Talentos
28 de janeiro 2023 . 17h00
Teatro Rivoli
Entrada 5€

www.cmsilvamonteiro.com

Newsletter 04

Uma escola de
memorias e futuro
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