
  

 

 

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA FÍSICA DE TORRES VEDRAS 

LUÍS ANTÓNIO MALDONADO RODRIGUES 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2022/2023 

O Conservatório de Música pretende continuar a desenvolver atividades artísticas que proporcionem novas e diferentes vivências musicais aos seus alunos e 
à comunidade escolar. Estas atividades (maioritariamente concertos) serão complementadas com masterclasses, workshops e visitas de estudo de modo a 
alargar os horizontes musicais dos alunos. Grande parte dos projetos envolve parcerias com outras instituições musicais, locais e externas. 

 

Primeiro semestre 

MÊS DIA HORA LOCAL ATIVIDADE OBJETIVOS INTERVENIENTES 

Setembro Entre 13 e 16 Conservatório 
de Música 

Início das atividades letivas População escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Outubro 

2  A 
definir 

Loures Concerto integrado na 
comemoração das Linhas 
de Torres 

Colaboração com outras 
instituições para o enriquecimento 
do tecido cultural da região. 

Estudantes de música dos 
vários municípios da área 
geográfica das Linhas de 
Torres; músicos 
profissionais; AREPO 

15 21h00 Vila Franca 
de Xira 

Concerto integrado na 
comemoração das Linhas 
de Torres 

Colaboração com outras 
instituições para o enriquecimento 
do tecido cultural da região. 

Estudantes de música dos 
vários municípios da área 
geográfica das Linhas de 
Torres; músicos 
profissionais; AREPO 

       

 
Novembro 

vários vários Auditório da 
Física 

 
Audições de classe 

Apresentação em público do 
trabalho realizado. 

Várias classes de 
instrumentos 



 
 

A definir  A 
definir 

Fundação 
Calouste 
Gulbenkian 

Visita de estudo – ensaio 
geral da Orquestra 
Gulbenkian 

Assistir a concertos ao vivo; 
contactar com músicos 
profissionais de renome. 

Alunos e professores 

26 21h30 Mafra Concerto integrado na 
comemoração das Linhas 
de Torres 

Colaboração com outras 
instituições para o enriquecimento 
do tecido cultural da região. 

Estudantes de música dos 
vários municípios da área 
geográfica das Linhas de 
Torres; músicos 
profissionais; AREPO 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezembro 

vários vários Auditório da 
Física 

Audições de classe Apresentação em público do 
trabalho realizado. 

Várias classes de 
instrumentos 

A definir  A 
definir 

A definir Concerto de Natal 
(integrado no ciclo 
In’Natalis) 

Apresentação em público do 
trabalho realizado; colaboração 
com outras instituições para o 
enriquecimento do tecido cultural 
da região. 

Coro, orquestra e solistas. 

A definir  A 
definir 

Igreja da 
Graça (Torres 
Vedras) 

Concerto de Natal Apresentação em público do 
trabalho realizado; colaboração 
com outras instituições para o 
enriquecimento do tecido cultural 
da região. 

Coro, orquestra e solistas. 

A definir  A 
definir 

Teatro-cine 
de Torres 
Vedras 

Audição de Natal Apresentação em público do 
trabalho realizado; cerimónia de 
entrega dos diplomas de conclusão 
de curso. 

Alunos e professores; 
comunidade escolar. 

A definir A 
definir 

Auditório A 
(Externato de 
Penafirme) 

Audição de Natal Apresentação em público do 
trabalho realizado;  

Alunos e professores; 
comunidade escolar. 

A definir A 
definir 

Igreja da 
Misericórdia 
(Torres 
Vedras) 

Concerto integrado no V 
Ciclo de Órgão da cidade 
de Torres Vedras 

Apresentação em público do 
trabalho realizado; colaboração 
com outras instituições para o 
enriquecimento do tecido cultural 
da região. 

Alunos e professores de 
várias classes. 

       
 

Janeiro 
A definir  A 

definir Fundação 
Calouste 
Gulbenkian 

Visita de estudo – ensaio 
geral da Orquestra 
Gulbenkian 

Assistir a concertos ao vivo; 
contactar com músicos 
profissionais de renome. 

Alunos de diversas classes 

 



 

Segundo semestre 

MÊS DIA HORA LOCAL ATIVIDADE OBJETIVOS INTERVENIENTES 
 

Fevereiro 
vários vários Auditório da 

Física 
Audições de classe Apresentação em público do trabalho 

realizado. 
Várias classes de 
instrumentos 

16  18h30 Auditório da 
Física 

Audição de Carnaval Apresentação em público do trabalho 
realizado 

Alunos de iniciação e de 
1ºgrau  

       

 
Março 

vários vários Auditório da 
Física 

Audições de classe Apresentação em público do trabalho 
realizado. 

Várias classes de 
instrumentos 

A definir  A definir Fundação 
Calouste 
Gulbenkian 

Visita de estudo – ensaio 
geral da Orquestra 
Gulbenkian 

Assistir a concertos ao vivo; 
contactar com músicos profissionais 
de renome. 

Alunos de diversas classes 

 

 

 

Abril 

A definir  A definir A definir Concerto de Páscoa Apresentação em público do trabalho 
realizado; colaboração com outras 
instituições para o enriquecimento do 
tecido cultural da região. 

Coro, orquestra e solistas. 

A definir  A definir Auditório da 
Física 

Masterclasses Promover a aprendizagem e o 
desenvolvimento de competências 
com outros formadores e a troca de 
aprendizagens entre pares. 

Alunos de classes 
específicas 

28 e 29 A definir Teatro cine 
de Torres 
Vedras 

Oficina coreográfica em 
parceria com a Associação 
Cultural Estufa 

Promover a aprendizagem e o 
desenvolvimento e diversificação de 
competências através da interação 
com outras artes, nomeadamente a 
dança. 

Alunos de diversas classes 

       

 

 

Maio 

A definir  A definir Fundação 
Calouste 
Gulbenkian 

Visita de estudo – ensaio 
geral da Orquestra 
Gulbenkian 

Assistir a concertos ao vivo; 
contactar com músicos profissionais 
de renome. 

 
Alunos de diversas classes 

A definir  A definir Igreja da 
Misericórdia 

Concerto Coral Apresentação em público do trabalho 
realizado; envolvência com a 
comunidade escolar 

Classes de Coro 

A definir A definir Teatro cine 
de Torres 
Vedras 

Viagem musical pelo tempo Divulgação da música na 
comunidade escolar (1º ciclo do 
ensino básico). 

Alunos e professores 



       
 
 

Junho 

vários vários Auditório da 
Física 

Audições de classe Apresentação em público do trabalho 
realizado. 

Várias classes de 
instrumentos 

A definir  A definir Teatro cine 
de Torres 
Vedras 

Audição final Apresentação em público do trabalho 
realizado. 

Alunos de várias classes 

A definir A definir Teatro cine 
de Torres 
Vedras 

Espetáculo integrado no V 
Festival de Música Antiga de 
Torres Vedras 

Apresentação em público do trabalho 
realizado; colaboração com outras 
instituições para enriquecimento do 
tecido cultural da região. 

Alunos de coro e de 
instrumentos. 

       
Julho    Atividades pós-letivas  Comunidade escolar 

 

 

Torres Vedras, 8 de setembro de 2022 

A Direção Pedagógica 


