ESCOLA DIOCESANA DE MÚSICA SACRA
Esta Escola é um serviço da Igreja Diocesana
às Paróquias e Comunidades Religiosas


CURSO GERAL DE MÚSICA SACRA
Destina-se à formação de leigos e religiosos para o serviço litúrgico
(principalmente cantores, salmistas directores de assembleia e organistas).

Ano Lectivo de 2014 / 15
DISCIPLINAS
Área A (obrigatória para todos)
 EDUCAÇÃO MUSICAL
 FORMAÇÃO AUDITIVA
 CANTO LITÚRGICO e CORAL
 CANTO GREGORIANO
 HARMONIA
Área B (facultativa):
 1.- PIANO / ÓRGÃO
 2.- VIOLA (em grupo nem + de 6 nem – de 4 alunos).
Área C (facultativa):
 TÉCNICA VOCAL (Aula individual, de meia hora).

Admissão de novos Candidatos
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO

 Ser apresentada pela Paróquia ou Comunidade Religiosa, em ficha própria.
 Ter completado, pelo menos, o 8º ano da escolaridade obrigatória.
 Idade inferior a 45 anos para as áreas A e C.
 Idade limite até aos 25 anos para a área B.
 Dispor de tempo e instrumento pessoal para estudo.


A pedido dos Párocos ou Superiores Religiosos respectivos, alguns casos particulares
poderão ser objecto de consideração especial.
 Obter aprovação num teste de verificação de aptidões musicais, antes do início das aulas.

INSCRIÇÕES
Prazo: de 15 Junho até 03 de Setembro.
A ficha de inscrição (devidamente preenchida, frente e verso), uma fotografia (tipo
Bilhete de Identidade) e a/s taxa/s de inscrição poderão ser entregues no Centro Pastoral
Diocesano (Seminário de Coimbra) ou ser enviadas para:
ESCOLA DIOCESANA DE MÚSICA SACRA
Seminário Maior de Coimbra
Rua Vandelli, 2
3004-547 COIMBRA

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
FUNCIONAMENTO
 A Escola Diocesana tem a sua Sede no Seminário Maior de Coimbra.


 O Curso será ministrado ao longo de quatro anos, aos sábados à tarde, das 14h00 às 18h00,
desde Setembro a Maio, até completar um mínimo de trinta dias lectivos.


 A frequência das aulas é obrigatória (no mínimo 25 presenças). O aproveitamento dos
alunos será objecto de avaliação.


 O Calendário e horário das aulas da área B1 (Piano/Órgão) e da área C serão estabelecidos
de acordo com as disponibilidades de professores e alunos.


 As aulas da área B2 (viola) são dadas em grupo, com a duração de uma hora lectiva, também
em horário a determinar (normalmente, ao sábado, com início às 13:00 h).


 Os alunos, além da taxa de inscrição, contribuirão para a manutenção dos Cursos mediante
uma propina de frequência a estabelecer, em todas as áreas, de acordo com o número de alunos
matriculados.

Curso Geral
Inscrição: (dentro do prazo): ........... € 75,00
(fora do prazo): ................ € 90,00
Classe Individual de Instrumento ou Classe Individual de Técnica Vocal
Inscrição (dentro do prazo ): € 25,00
INÍCIO DO ANO LECTIVO 2014 / 2015:

Testes de admissão: 13 de Setembro  Início das aulas: 20 de Setembro.

Mais informações
Podem ser pedidas ao Director da Escola:  963 250 265
por e-mail: edms.director@gmail.com
ou ao CENTRO PASTORAL DIOCESANO:  239 708 344

ou ao SEMINÁRIO MAIOR DE COIMBRA:  239 792 340

