História deste Jornalinho
da Escola Diocesana de Música Sacra
Foi em Maio de 1998. O Director da EDMS reuniu os alunos e distribuiu-lhes o primeiro exemplar-projecto.
Era o nº 0 do Ano 0: uma simples folha em A4, dobrada a meio, que incluiria duas páginas de texto e duas páginas
com dois cânticos a actualizar e enriquecer o reportório dos Grupos Corais, onde estivessem os antigos alunos da
EDMS. Os alunos acharam a ideia muito interessante e manifestaram-se interessados em receber o dito jornalinho.
Começou a ser editado regularmente, 4 vezes por ano, a partir de Agosto de 1998.
Aqui vão. Pois, os textos dos primeiros exemplares, mas sem os cânticos.
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EDITORIAL
A Escola Diocesana de Música Sacra vai concluir o VII ano de actividade ao serviço de
uma causa que bem conheceis. Incluindo aqueles que em breve irão terminar o 3º Ano, são já 46
os alunos que concluíram o Curso Geral.
Alguns dos antigos alunos continuam ainda ligados à EDMS, numa tentativa de formação de um Coro estável (para o qual até já se propôs um nome:“Gloria- Laus”), e que pontual-

mente se têm envolvido em acções de apostolado através da Música Sacra e com as quais
simultaneamente contribuem para a EDMS ser mais conhecida e apreciada na Diocese.
Vários anos de presença e trabalho em comum, na mesma Escola, sobretudo quando nela
se vive em clima familiar de muita proximidade, criam inevitavelmente laços de amizade que
perduram pela vida fora. Partindo depois, embora, a trabalhar nas suas próprias paróquias, os
alunos permanecem amigos. Gostam de encontrar-se e saber algo uns dos outros.
Nesse sentido, pensámos que seria útil encontrar algum meio prático de alimentar e fortalecer esta nossa amizade. Aqui está a razão de ser desta pequena folha, que até se poderá
baptizar com outro nome. Se os antigos alunos assim o desejarem, ela fará chegar a todos os
Ecos do que se vai fazendo na Escola, nas paróquias, a nível diocesano e mesmo nacional, e
dará informações acerca do material musical que vai aparecendo.
A ideia foi proposta a um grupo de antigos alunos que de imediato manifestou o seu
agrado. Em princípio, gostaríamos que aparecesse no início, ao meio e no final de cada ano escolar. Incluirá sempre dois cânticos novos ou pouco conhecidos e, dentro da sua modéstia, será
também um espaço de partilha de vida, experiências e de informação. Ecos espera pela colaboração de todos vós.
A amizade é um bem precioso, é um bálsamo que alivia muitas agruras da vida. Tendes a
palavra.
O Director da EDMS.

INFORMAÇÃO

• Em 1997/98, foram admitidos 30 candidatos, vindos de 12 paróquias e 3 Institutos Religiosos. O Curso Geral passa a ser
de 4 anos. Iniciámos o ano escolar com 56 alunos.
• Encerramento do ano escolar: - terá lugar na vila de Febres, uns 8 km a norte de Cantanhede, no próximo dia 23 de
Maio. Eucaristia às 11 h, na igreja matriz, seguida de almoço partilhado, no Centro Paroquial, breve visita ao centro da vila
e Sessão de Encerramento com recital e entrega de Diplomas aos finalistas deste ano e também aos de 96/97 que ainda o
não receberam. Concluiremos tudo com o canto de Vésperas do Santíssimo Sacramento. Ficais todos convidados.
• Já partiu. A aluna Anabela Leitão (do 2º Ano) interrompeu o estudo para se dedicar a serviços sociais na área da sua
especialidade (enfermagem) durante 5 meses, em Lichinga –Niassa, a norte de Moçambique. Desejamos-lhe muita paz,
alegria e bom êxito na missão. Acompanhemo-la com a nossa oração.
• D. Albino Cleto – Em 11 de Janeiro pp., um grupo de actuais e antigos alunos da EDMS integrou o Coro (cerca de 100
cantores) que animou a Celebração Eucarística na recepção ao Sr. D. Albino, Bispo Coadjutor.
• Casamento - No dia 21 de Março pp., um grupo de alunos animou com o canto a celebração do casamento da Elsa Sofia,
aluna do 3º ano. A ela e seu marido desejamos a abundância das bênçãos de Deus.
• Saudade – O Sr Mário Caetano, de Lamas faleceu em 97.03.29. Frequentou a EDMS com muito sacrifício e entusiasmo.
O Domingo da Paixão, 29 de Março de 1998, coincidiu com o 1º aniversário do seu falecimento. Nesse dia, três dos seus
antigos colegas deslocaram-se a Lamas para participar na Eucaristia dominical, presidida pelo Pe Augusto Frade em representação da Escola Diocesana.
• “Gloria-Laus”. - Este Coro de antigos alunos participou, em 97.12.08, nas comemorações do 300º aniversário da bênção
da igreja nova do convento de Semide. A celebração da Eucaristia foi transmitida pela R. Renascença. Já em 1 de Dezembro de 1996, ali foi participar nas comemorações do centenário da morte da última freira do seu convento. Então, a Eucaristia, em que o Canto Gregoriano ocupou
lugar significativo, foi transmitida pela TVI. Este mesmo Coro, em 22 de Março último (4º
Dom.da Quaresma), a convite do antigo aluno Francisco António C. Pinto, deu um recital de Música Sacra quaresmal na igreja
matriz, recentemente inaugurada, da nova paróquia da Guia, (Pombal).

• Pedagogia Musical - Já temos falado da conveniência de irmos preparando o futuro dos nossos Coros Paroquiais. Temos
de pegar nas crianças, educando-as para a música e para a liturgia.. Nesse sentido, a EDMS está a pensar organizar um Curso de formadores de crianças. É indispensável que estes possuam já alguma formação musical.
Esse Curso, de ao menos 2 horas/dia, acompanhará o calendário do Curso Geral ou em horário pós-laboral (por ex. à sexta
feira) ou aos sábados, de manhã. Talvez haja lugar também para uma hora de Harmonia. São assuntos a combinar com as
pessoas interessadas e disponíveis para este trabalho.
Esperamos que nos comuniqueis brevemente as vossas opiniões e sugestões.
• Em Fátima, de 27 a 31 de Julho próximo, vai realizar-se o XXIV Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica. Tema geral: O
Espírito Santo na Liturgia. É uma experiência eclesial de alto valor formativo. Seria bom que participassem alguns elementos dos Grupos Corais paroquiais da nossa diocese.
• Na igreja de São José (Coimbra), está previsto um recital de Música Sacra para o dia 31 de Maio, às 21:30 h, pelo Coro
Paroquial de Langholtskirkja – Islândia. Este Coro é constituído por cerca de 30 jovens, dos 10 aos 18 anos. Será interessante ver e ouvir como cantam jovens de outra latitude.
• NOVAS EDIÇÕES. – Apareceram recentemente 2 livros de Música Sacra como subsídios a usar na a preparação do povo
de Deus para a celebração do Grande Jubileu do ano 2000:
VINDE, ESPÍRITO SANTO – Cânticos ao Espírito Santo. É uma colectânea de 63 cânticos. Será de grande utilidade para
preparar as celebrações do Sacramento da Confirmação.
AKATHISTOS (significa “cantado de pé”) é uma colectânea que contém 23 Antífonas de um hino que canta “o mistério da
encarnação do Verbo de Deus, contemplando a Virgem Mãe indissoluvelmente unida a Cristo e à Igreja”. São cânticos indicados especialmente para o Advento, 1 de Janeiro e 25 de Março.
Ambos se encontram à venda na EDMS e também nas livrarias católicas.
•

Que sugestões dá para a participação nas despesas de publicação e envio do Ecos da EDMS?
Decida-se: dê a sua opinião e sugestões

