


“ O Simão, meu filho mais novo, vai acabar, entretanto, o
Conservatório. Em reunião de pais (12º.B) neste início de ano letivo
levantaram-se muitas interrogações sobre o futuro. Alguns

encarregados de educação mais experientes têm já definido um
plano de transição, mas a maioria vive a angústia de não saber

muito bem como aconselhar os finalistas. Decidiu-se, pois, fazer um
encontro com várias pessoas, entre alunos e pais, professores e
convidados, a fim de partilhar experiências e ajudar nas decisões de

cada finalista.”

Paulo Lameiro

Este Guia resulta da Reunião de 18 de Outubro, promovida
pelos Pais do 12º.B, para todos os Pais e Alunos do ensino

secundário.
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1. Enquadramento

Os estudos da EMCN são de nível secundário, pelo que, implicam
sempre a sua continuidade numa instituição de ensino superior.

Portugal não tem falta de bons professores nem de boas escolas de
ensino superior, pelo que, é sempre possível ter uma boa opção de
continuidade de estudos no nosso país não sendo verdade que fora
de Portugal é sempre melhor, ou é tudo melhor.

A primeira decisão a fazer deve ter em conta as características do
aluno, as suas melhores qualidades e fragilidades, mas muito
especialmente a área de atividade musical que mais lhe interessa.
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1. Enquadramento (cont.)

Depois, e ainda antes de qualquer decisão, os alunos devem
procurar conhecer em concreto as principais instituições de ensino
superior que existem, seja para uma decisão de permanecer em
Portugal, ou de sair para fora do país.

Ainda antes de se fazer a primeira lista de hipóteses, importa ter em
conta que o sucesso final não depende de um único fator, mas de
um compósito. E esse compósito é variável e individual não se
replicando para todos os alunos.

Para prosseguir estudos superiores de música em Portugal importa
conhecer os vários sistemas existentes p.e.: Escolas Superiores de
Música (Lisboa e Porto), Escolas Superiores de Educação,
Universidades e Instituições privadas.
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2. Oportunidades e Desafios

Oportunidades

Contacto com alunos e professores de
outras culturas, línguas e práticas artísticas, que
enriquecem sobremaneira a experiência de
aprendizagem e crescimento global do aluno;

Em muitos casos o valor das propinas a pagar é
muito inferior ao existente nas instituições portuguesas,
fazendo com que o custo total dos estudos,
incluindo alimentação, alojamento e
transportes seja mais rentável;

Maior facilidade de encontrar mercado de
trabalho artístico na generalidade dos países que
não Portugal;
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2. Oportunidades e Desafios

Oportunidades

Possibilidade de trabalhar com alguns professores
de referência mundial na área de interesse do
aluno, seja o instrumento, ou uma área mais específica
como músico de comunidade;

Ter acesso a uma instituição com maior
diversidade na oferta de ensino e com uma
escala de recursos e programação muito superior à
existente no nosso país;

Permitir habitar uma cidade com oferta artística
muito mais abundante que na generalidade das
cidades portuguesas. A vantagem de poder ver, ouvir e
conhecer mais;

Aprendizagem de uma nova língua falada e
escrita que se vem a tornar no futuro profissional uma
mais valia;
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2. Oportunidades e Desafios

Desafios

Perder, um pouco, o contacto com a
realidade e mercado de trabalho português, pelo
inevitável afastamento do meio;

Enfrentar o risco de, longe da família de
suporte e dos amigos, poder mais facilmente não
resistir aos desafios que um primeiro curso superior
sempre coloca;

Desperdiçar alguns excelentes professores,
cada vez em maior número, que temos no ensino
superior de música em Portugal;
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3. Fatores Críticos de Sucesso

O professor de instrumento, com o qual o aluno se identifique,
e esteja integrado numa escola que não entre em contradição com as
características e mais valias do aluno. Não existem professores
ideais, existem melhores ou piores relações professor/aluno;

A escola. A qualidade da escola como um todo (o seu projeto
educativo e artístico, a qualidade dos professores de todas as classes,
a sua programação, a atualidade do seu pensamento, a qualidade dos
seus espaços físicos e recursos, etc) é por vezes mais importante que
a qualidade do professor de instrumento;

A cidade. O que aprendemos não é somente originário das salas de
aula. Aliás, o que aprendemos resulta muito mais do que acontece
fora das salas de aula. Se há teatros, bibliotecas, pessoas a ler no
metro, salas de concerto com bilhetes acessíveis, jardins para crescer
de harmonia com o mundo, companhias de dança, programação
contemporânea, acesso a uma vida quotidianamente saudável, tudo
isto importa, por vezes muito mais que professor ou escola;

A existência de estudantes conhecidos pode também ser
decisiva para uma boa integração;
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4. Testemunhos de Pais

Estudar em Genebra (Suiça)

Haute École de Musique de Genève

Candidaturas Até meio de Fevereiro o 
preenchimento do formulário online, final de 
fevereiro a entrega do dossier completo de 
candidatura.

Provas Em Abril - presencial

Propinas 500 francos/semestre (cerca de 400 €)

Bolsas Existem muitas fundações de apoio aos
estudos artísticos (Hanns Wilsdorf, Lyra Stiftung,
Fondation Barbour, Nicatti di Luze,...) e uma bolsa
social da Universidade de Genebra.

Alojamento  300 francos (com a cooperativa 
CIGÜE) ou entre 500 e 650 (Fondation Geloge).

Mãe da Beatriz Raimundo
(finalista de Violoncelo em 2015)

Língua: Nível A2 de francês. Caso não tenha o
diploma, a escola proporciona aulas durante 1
ano para a obtenção do nível.

Trabalho: É fácil encontrar emprego como 
babysitter (20 francos/hora), alunos privados (50 
francos/hora)
ou, para os músicos de cordas, projetos de
reforço em orquestras/acompanhamento de
coros (100 francos/ 3 horas).

Seguro de Saúde: Cartão Europeu de Saúde
(obrigatório)

Autorização de Residência: Permis de Séjour
Suisse (obrigatório).

Link: https://www.hesge.ch/hem/
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4. Testemunhos de Pais

Estudar em Paris (França)

Conservatoire de Paris

Candidaturas 10 de Outubro a 10 de Novembro

Provas 1º. Trimestre (2019)

Alojamento

Entre 500 a 800 euros mensais

Propinas

600 euros / ano

Pais de Raquel Alves e Guilherme Alves
(finalistas em 2016 e em 2019)

Bolsas

Informação não disponível.

Língua

Francês (nível A2).

Link: 
http://www.conservatoiredeparis.fr/accueil/ 
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4. Testemunhos de Pais

Estudar em Berlim (Alemanha)

Hoschule fur Musik “Hanns Eisler”

Candidaturas 15 de Fevereiro a 15 de Abril

Provas Maio/Junho

Alojamento
Possível residência universitária.
Preço variável (aprox. de 150€ a 450€).

Propinas
Não se pagam propinas.

Bolsas
Diversas disponíveis. A escola proporciona 1 
apoio por semestre para Cursos e Masterclasses.

Contribuições
Paga-se uma contribuição para a obra social
dos estudantes (responsável pelas residências
universitárias e cantinas) e inclui os
transportes. Valor de 320€ por semestre.

Língua
Alemão (nível B2 do Goethe Institut ou Test
DAF-4. Facilitam o acesso com pouco
conhecimento de alemão, sendo necessário
frequentar curso de alemão na escola, com
valor de 150€ por semestre.

Link: 
https://www.hfm-berlin.de/en/

Pais de Raquel Alves e Guilherme Alves
(finalistas em 2016 e em 2019)
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4. Testemunhos de Pais

Estudar em Berlim (Alemanha)

Universitat der Kunst - UDK

Candidaturas 15 de Março a 15 de Abril

Provas Junho/Julho

Alojamento
Possível residência universitária.
Preço variável em função da distância ao centro
da cidade (aprox. de 150€ a 450€).

Propinas
Não se pagam propinas.

Bolsas
Diversas disponíveis.

Contribuições

Paga-se uma contribuição para a obra social 
dos estudantes (responsável pelas residências 
universitárias e cantinas) e inclui os 
transportes. Valor de 320€ por semestre.

Língua

Alemão (nível A2, na candidatura; nível B2, 
início do curso).

Link: https://www.udk-berlin.de/en/home

Pais de Raquel Alves e Guilherme Alves
(finalistas em 2016 e em 2019)
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4. Testemunhos de Pais

Estudar em Berlim (Alemanha)

Barenboim-Said Academy

Candidaturas De 15 de Nov. a 17 de Fev.
(não disponível para Guitarra)

Provas De 18 de Abril a 19 de Maio

Alojamento
Possibilidade de Alojamento partilhado para 
Estudantes de Bacharelato, sem Custos 
adicionais.

Propinas
Não se pagam propinas.

Bolsas
Oferta de bolsa mensal de 735€ a cada
aluno.

Língua
Inglês (nível B2, na matrícula; nível C1, no
final do 1º.ano).
A academia proporciona Cursos de Inglês e
de Alemão.

Link: https://baremboimsaid.de/home

Pais de Raquel Alves e Guilherme Alves
(finalistas em 2016 e em 2019)
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4. Testemunhos de Pais

Estudar em Madrid (Espanha)

Escuela Superior de Música Reina Sofia (ESMRS)

Candidaturas
É conveniente estar atento às informações que a
universidade vai colocando nas suas páginas a partir
de Dezembro.
A candidatura na ESMRS é por professor (isto é a
candidatura é para um professor, se quiseres
candidatar-te a dois professores terás de fazer 2
exames de admissão).
Não cobra taxa de candidatura e oferece pianista
acompanhador.

Provas
Existe uma primeira fase de pré-seleção, por
vídeo, no processo de candidatura.

Propinas
Se um aluno passar no exame de admissão terá de
pagar o que chamam a "Reserva de Plaza" no valor
da 600€ e para este valor não há bolsas. As
propinas são 19.200€.

Bolsas
Os alunos recebem bolsas de propinas consoante o
rendimento do agregado familiar.
Existe um reduzido número de alunos que tem bolsa
de residência.

Link:https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.
es/E_Admision_CondicionesGenerales.aspx

Mãe de Raquel Cambournac
(finalista em 2018)
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4. Testemunhos de Pais

Estudar em Amesterdão (Holanda)

Conservatorium van Amesterdam, Amesterdam
University of Arts

Candidaturas 
Até 15 de Fevereiro; 
Requisitos específicos por instrumento, incluindo
pré-seleção por video (apenas para alguns 
instrumentos);

Provas Mês de Abril

Alojamento
Informação não disponível

Mãe de Raquel Cambourmac
(finalista em 2018)

Propinas
2.000 euros /ano

Bolsas
Não disponível.

Língua
Inglês

Link: 
https://www.conservatoriumvanamsterdam.nl/
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4. Testemunhos de Pais

Estudar em Maastricht (Holanda)

Conservatorium Maastricht, Faculty of Arts
Maastricht, Zuyd University of Applied Sciences

Candidaturas 
Até 01 de Março

Provas
De 25 de Março a 05 de Abril

Alojamento
Informação não disponível

Propinas
2.000 euros /ano

Mãe de Eduardo Cal
(finalista em 2019)

Bolsas

Não disponível.

Língua

Inglês

Link: https://www.conservatoriummaastricht.nl/
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4. Testemunhos de Pais

Estudar em Londres (Reino Unido)

Royal College of Music
Royal Academy of Music 

Candidaturas até 1 de Outubro (Candidatura fora do 
prazo, com o custo adicional de 10£, caso a escola 
assim o permita).

Provas  Início de Dezembro (audições ocasionais em 
Janeiro, caso abram novas vagas).

Alojamento 160£ - 210£ por semana (quartos de 
estudante) / 6.880£ - 9.030£ (43 semanas - ano letivo).

Alimentação 
86£ - 163£ / semana

Deslocações 
23£ / semana - passe 2 zonas/estudante. 

Propinas 
9.250£/ano (10.548.70€) para 2019/2020

Bolsas
Várias disponíveis; Student Loan (empréstimo 
pago a partir do fim do curso, mediante 
empregabilidade).

Língua 
Inglês

Link: https://www.ucas.com./conservatoires

Pai de Filipe Calixto
(finalista em 2019)
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5. Experiências de Professores

Estudar em Amesterdão (Holanda)

Conservatorium van Amesterdam (2003-2009)
Luís André Ferreira

(Professor de Violoncelo, desde 20XX)

Motivo de "Ir para Fora”
Estudar numa universidade (conservatório) de excelência e prestígio, oportunidade de aprender com os
melhores professores do mundo e conhecer pessoas de vários países para interagir com culturas
totalmente diferentes da minha. Isso contribui, especialmente para um músico, para a aquisição de uma
mentalidade global, ferramenta necessária e valiosa para exercermos a nossa profissão.

Experiência Académica
A minha experiência académica foi essencialmente marcada pela orientação da minha professora de
violoncelo Monique Bartels.
No meu percurso académico, nomeadamente no âmbito da minha classe de violoncelo, pude usufruir de aulas
de grupo, audições regulares e outros contextos de aprendizagem que foram muito estimulantes para mim
enquanto violoncelista. Tive também a oportunidade de todos os anos fazer Masterclasses com os mais
prestigiados violoncelistas a nível mundial.
A orquestra académica era sempre dirigida por maestros convidados como Bernard Haitink, Frans
Bruggen, entre outros e, nesse contexto, fazíamos digressões internacionais.
De uma forma geral, senti que o meu percurso em Amesterdão foi uma continuidade e aperfeiçoamento
daquilo que aprendi no Conservatório Nacional.
Trabalhei com professores verdadeiramente inspiradores a nível pessoal e profissional.
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5. Experiências de Professores

Estudar em Amesterdão (Holanda) cont.

Conservatorium van Amesterdam (2003-2009)
Luís André Ferreira

(Professor de Violoncelo, desde 20XX)

Experiência Fora da Academia / Universidade
A nível social, a adaptação a uma nova língua, cultura e rotinas diferentes das do meu país de origem,
obrigou-me a um rápido desenvolvimento de independência e responsabilidade.
Amesterdão ocupa um lugar central no mapa europeu. É uma cidade que faz parte da rota de circulação das
mais variadas formas de expressão artística, e por isso, a minha formação académica usufruiu de uma
riqueza cultural singular.

Impacto da Experiência (após a conclusão dos Estudos)

O mais relevante impacto positivo de toda a experiência, foi a criação de um “network” internacional de
amigos e contactos. Essas ligações “abrem portas” a convites, intercâmbios e concertos pelo mundo,
tornando-se numa mais valia profissional e pessoal.
O aspeto menos positivo da experiência, prende-se unicamente com questões burocráticas de
reconhecimento e equivalências dos graus de Licenciatura, Mestrado e Profissionalização no nosso país de
origem. É um processo moroso e complexo.

Desafios
Um grande desafio foi a distância dos amigos e da família. Quando se está fora por um período de 6 anos,
como no meu caso, é algo que ganha bastante peso e uma dimensão emocional que nunca antes tinha
experienciado.
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5. Experiências de Professores

Estudar em Londres (Reino Unido)

GuildHall School of Music and Drama (2010-2012)

Experiência Académica prévia (em Portugal)
Iniciou os seus estudos superiores na Escola Superior de Música de Lisboa onde concluiu o 1º ano.
Solicitou a transferência para a Academia Nacional Superior de Orquestra onde estudou com a pianista
Savka Konjikusic. O plano de estudos mais adequado às suas expectativas e direcionado para o
Acompanhamento e Música de Câmara, motivou o pedido de transferência, onde concluiu o Bacharelato. De
modo a obter o grau de Licenciatura, solicitou (nova) transferência para a Escola Superior de Música do
Porto. Durante estes estudos, realizou as provas de admissão para a docência na Escola Artística do
Conservatório Nacional, como Pianista Acompanhadora. Em 2007, surge a oportunidade de estudar, durante 2
anos, com o pianista António Rosado, concluindo o Mestrado em Piano Performance na Universidade
de Évora.

Motivo de "Ir para Fora”
O Mestrado em Piano Acompanhamento não existe em Portugal, pelo que decidiu candidatar-se a 4
Instituições do Reino Unido, optando pelo mais completo Plano de Estudos oferecido
pela Guildhall School of Music and Drama em Londres.
Durante os 2 anos do Master, obteve duas Bolsas de estudo para pagamento parcial das propinas e
conseguiu, com facilidade, alojamento na residência de estudantes da escola; no 2º ano, trabalhou na
própria Guildhall School como Pianista Acompanhadora permitindo suportar quase na totalidade as restantes
despesas de alojamento e alimentação.

Ana Luísa Monteiro
(Pianista acompanhadora, desde 2006)
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5. Experiências de Professores

Estudar em Londres (Reino Unido) cont.

GuildHall School of Music and Drama (2010-2012) 
Ana Luísa Monteiro

(Pianista acompanhadora, desde 2006)

Experiência Académica
Frequentada por estudantes de todo o mundo e com uma localização no centro de uma das mais
cosmopolitas cidades europeias, é uma Instituição de ensino que proporciona aos estudantes e restante
comunidade académica, um ambiente de aprendizagem (diária) multi-cultural. A partilha de experiências
em contexto académico valorizada pelo Curriculum do Curso, permite uma interacção dos estudantes e
uma riqueza de aprendizagem num Contexto único.

Experiência Fora da Academia 
Cidade com uma oferta incrível de concertos e eventos culturais.

Impacto da Experiência (após a conclusão dos Estudos)
O extraordinário Plano Curricular deste Master, muito exigente e diversificado, possibilita uma experiência
profissional futura em todas as áreas pianísticas e musicais (Solista, Música de Câmara e Acompanhamento).

Desafios
A conciliação dos Estudos (em Londres) com o Trabalho (no Conservatório, em Lisboa), as viagens
semanais Lisboa-Londres-Lisboa e o esforço financeiro envolvido.
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Próximos 
Testemunhos
de Professores



6. Recomendações

Fatores determinantes

Perfil (do Aluno)
Instrumentista (Solista, de Orquestra, de Música 
de Câmara), Professor, Maestro

Pesquisa (de Universidades)
Instrumento, Oferta de Cursos, Bolsas, Propinas 
e Outros Custos, Part-time’s

Seleção (de Curso vs Universidades)
Instrumento / Professor

Trial Lesson ou Taster Lesson
Agendar aula pré-candidatura com Professor(es)
de Instrumento

Open Day ou Taster Day
Visitar a(s) instituição(ões) selecionada(s)

Candidatura(s)
Prazos, Video(s) e Documentação (Declaração de
Frequência 12º. Ano / Certificado(s) de Língua(s)
Estrangeira / Carta de Recomendações ou de
Motivação / Biografia)

Admissão
Provas de Admissão (Teórica, Prática e
Entrevista) e Certificado de Habilitações 12º. Ano
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“Não há, pois, soluções genéricas e ideais.
Cada estudante é um caso único, e tem ser
o próprio, com o envolvimento dos pais, da
sua escola, dos seus professores, que deve
coligir o maior número possível de dados
conducentes a fazer a sua melhor opção.”

Paulo Lameiro



Para mais informações, contactar a Professora Leonor Caldeira
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