A ESCOLA DIOCESANA DE MÚSICA SACRA
DA DIOCESE DE COIMBRA
É um serviço diocesano para auxiliar as paróquias e comunidades religiosas na formação de
cantores, salmistas, instrumentistas e directores de assembleia
em ordem à valorização e dignificação da música nas celebrações litúrgicas.

INSCRIÇÕES

Prazo normal: de 15 Junho até 08 de Setembro.
A ficha de inscrição (devidamente preenchida), mais 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
Testes de Admissão: em 17 de Setembro de 2016
Mais informações podem ser obtidas por correio electrónico (edms.director@gmail.com) e (secretariado.edms@gmail.com) ou pelos
seguintes números telefónicos: 239 792 344 (do Centro Pastoral); 239 792 340 (do Seminário); 966 180 443 (da EDMS).

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO/A

Nº _________

Proposto/a pela Paróquia de / ou pelo Instituto
Nome: ______________________________________________________________________________________________
Filho/a de _________________________________________________________________ Telem. nº ________________
e de _________________________________________________________________ Telem. nº ________________
Endereço: ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Código Postal __________ – _______ _________________________________________ Telef. _______________ ___
E-mail: _____________________________________________@_____________________ Telem. __________________
Data de nasc.to ____ / _____/ 19___ Estado civil __________________________ Nº de Contribuinte: ________________
Habilitações literárias: _________________________________________________________________________________
Profissão: ___________________________________________________________________________________________
Habilitações musicais: _________________________________________________________________________________
Actividades paroquiais em que está inserido/a: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Assinale o que deseja frequentar:

 Área A

 Área B1 

Área B2  Área C 

Data _____ de ______________________ de 2016
O Candidato ou (se for menor de idade) O Encarº de Educação: ________________________________________________

DISCIPLINAS

FUNCIONAMENTO

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).

REQUISITOS DE INSCRIÇÃO
 Ser apresentado/a pela Paróquia ou Comunidade
Religiosa, em ficha própria.
 Na área A – Ter, pelo menos, o 8º ano da escolaridade obrigatória ou, excepcionalmente, estar matriculado
nesse ano.
 Na área B – Estar matriculado/a na área A e dispor
de tempo e instrumento pessoal para o estudo.
 Na área C – Estar matriculado/a na área A.
 Obter aprovação num teste de verificação de aptidões musicais, antes do início das aulas.
 A pedido dos Párocos ou Superiores Religiosos
respectivos, alguns casos particulares poderão ser objecto de consideração especial.

 A Escola Diocesana tem a sua Sede no Seminário Maior
de Coimbra.
 O Curso será ministrado ao longo de quatro, três ou dois
anos (segundo as habilitações musicais de cada candidato),
aos sábados à tarde, das 14h00 às 17h50, 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 e que, na Área A, não será inferior a
€ 42,00 (x 8,5 meses).
Os alunos da Classe de Viola deverão contribuir também
com uma propina não inferior a € 30,00 (x 8 meses); os inscritos
nas classes de órgão ou canto, com uma propina não inferior a
€ 45,00 (x 8 meses).

Curso Geral
Inscrição (dentro do prazo normal): ............ € 75,00
(fora do prazo normal): ............... € 90,00

Classe de Instrumento e

Classe Individual de Técnica Vocal
Inscrição (dentro do prazo normal): ............ € 25,00
(fora do prazo normal): ............... € 30,00

-------------cortar por aqui------cortar por aqui------cortar por aqui------cortar por aqui------cortar por aqui------cortar por aqui----------------------

Para serviço de Secretaria da EDMS
Como actualmente um Presbítero assume o cuidado pastoral de várias paróquias ou as mesmas estão confiadas a
uma Comunidade Religiosa, a Direcção da EDMS pede e agradece ser notificada sobre o pároco a quem deve
enviar as respectivas informações. Assim, as seguintes indicações devem ser prestadas de acordo com o seu Pároco
ou Superior da Comunidade Religiosa.
Nome do Pároco: ____________________________________________________________________________________
Endereço postal: ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Có d igo p o stal: _________-______

_______________________________________ _________________________

E-mail: _______________________________________________________ @ __________________________________
Telefone: ____________________ ; _______________________

Telemóvel: ________________________________

Atestação do Pároco
A paróquia vai participar nas despesas deste/a aluno/a nas áreas a seguir indicadas?
* No Curso Geral: sim  não ; Na classe individual de Órgão: sim  não ;
Na classe individual de Viola : sim  não ; Na classe individual de Técnica Vocal : sim  não 

___________________________ , ______ de ___________________ de 2016
Assinatura do Pároco: _________________________________________________________________
Entrada na Secretaria da Escola em ___ / ____ / 2016
Ano Escolar 001-Propaganda

Recibo nº __________

Fotografia: __________

Registado: ________________

