
CURSOS LIVRES - EAMCN 
 

O CURSO DE TEATRO MUSICAL é um curso anual em regime livre. Pode ser frequentado por 

qualquer interessado, ou seja, abrange alunos internos e externos à EAMCN – com uma frequência 

semanal em horário pós-laboral e/ou sábados. 

Os artistas do Teatro Musical são músicos, atores e bailarinos. Este curso pretende trabalhar estas 

três áreas com o objetivo de desenvolver competências artísticas que potencializem as capacidades 

de cada aluno – oralidade, dicção, projeção, deslocação no espaço, consciencialização do 

movimento no espaço cénico, noções harmónicas, fraseado musical, interpretação da palavra 

cantada (acting through song), entre outros - preparando-os com as ferramentas necessárias para 

experienciarem esta riquíssima variante das artes performativas.  

 

TURMAS 

Turma A: dos 7  aos 11 anos (condição essencial de saber ler autonomamente) 

Turma B: dos 12 aos 15 anos (esta turma será dividida em B1 e B2, em conformidade com o 

desenvolvimento individual de cada um). 

Turma C: maiores de 16 anos 

 

Disciplinas; Valores e Horários 

 

Valor da matrícula - 10 euros                                         Seguro - 5 euros anuais 

 

Turma A 
Canto Ensemble /Interpretação – 90 minutos 

Dança e Coreografia – 50 minutos 
Horários: sábado de manhã 

70 euros mensais 
 

Turma B 
Canto Ensemble/Interpretação– 90 minutos 

Dança e Coreografia – 50 minutos (B1) 
Dança e Coreografia –90 minutos (B2) 

Horários: sábado de manhã 
70 euros mensais 

As mensalidades devem ser pagas até ao dia 8 de cada mês, sob pena de os alunos não 
participarem nas aulas. O pagamento da matrícula e seguro deve ser efectuado até o final do 
mês de agosto. Nas interrupções lectivas a mensalidade não sofre reduções. 

 
Todos os comprovativos de pagamento devem ser enviados por e-mail 

para:  teatro.17.musical@gmail.com 
 
IBAN PARA DEPÓSITO DE PAGAMENTOS:  PT 500 781 011 201 120 012 649 26 

 



Turma C –  maiores de 16 anos, sujeito a audições 

3ª feira     Canto Ensemble - 18h00 às 20h00 

                  Projeto – 20h30 às 22h30 - só no 2º semestre, de caráter facultativo, dirigido aos alunos 

que querem fazer parte do Musical que será encenado em julho - Prof André Lourenço 

4ª feira      Interpretação – 18h00 às 20h00 

 Horário a confirmar      Dança e Coreografia – 20h30 às 22h30 

              80 euros mensais 

OBS: todos os horários estão sujeitos a ajustes. 

 

MÓDULOS EXTRAS 

Canto Solo (aulas individuais  45 min/semana): 60 euros mensais para alunos do Teatro Musical e 

75 euros mensais para alunos externos - horário a combinar com o professor. 

Projeto: 25 euros para alunos da EAMCN e do Teatro Musical e 60 euros para alunos externos. 

 

Os alunos do Teatro Musical podem ter acesso a aulas de Formação Musical, caso estejam 

interessados devem enviar email para teatro.17.musical@gmail.com  

 

Corpo Docente 

Canto Solo, Canto Ensemble – André Lourenço, Diogo Santos e Rute Dutra 

Interpretação e Expressão Dramática – Francisco Pessoa Júnior e Beatriz Teixeira 

Dança e Coreografia – Beatriz Teixeira 

 

Calendário previsto 

Inscrições até dia 15 de Setembro de 2019 

Entre 7 e 13 de setembro (a confirmar) - aula aberta para alunos da Turma C 

Dia 14 de setembro – manhã – audições para alunos da Turma C 

Dia 14 de setembro – tarde – marcação de horários alunos de Canto Solo 

Dia 21 de setembro – início das aulas para a Turma A e B 

Dia 23 de setembro – início das aulas da Turma C 

 

  



ESPECIFICIDADES DA TURMA C 

 

OBJECTIVOS DO CURSO:  

1º Semestre :  

Este Semestre será a nossa primeira abordagem e contacto com os alunos, o nosso objectivo 

enquanto professores deverá ser o de desenvolvimento das capacidades e técnicas de cada um 

específicas a cada disciplina, de modo a poder prever com a maior brevidade possível as 

possibilidades de projectos exequíveis para o 2º Semestre. Cada disciplina deverá desenvolver as 

técnicas específicas da sua área, e desenvolver uma apresentação com máximo de 15 min para ser 

apresentada em Janeiro. Esta apresentação deverá ser o mais despida possível, sem qualquer 

recurso de figurinos e/ou adereços.  

2º Semestre :  

Durante o segundo semestre irá ser acrescentada a disciplina de projecto, que terá como objectivo 

a montagem de um musical para o final do ano, musical esse que deverá ser escolhido durante o 

início do 1º Semestre pelo coordenador do curso em conjunto com os professores. As restantes 

disciplinas, deverão focar-se em trabalhar de modo a desenvolver técnicas capazes de ajudar os 

alunos no projecto final, sem nunca perder a sua individualidade enquanto disciplina.  

 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

-  Mínimo de 16 anos  

- Os alunos deverão ter uma boa capacidade de aprendizagem, e disponibilidade 

- Mínimo de capacidade de coordenação motora  

- Mínimo de afinação vocal  

- Mínimo de conhecimentos, ou curiosidade, sobre teatro musical  

 

REGRAS DAS AUDIÇÕES 
- Serão realizadas no dia 14 de Setembro, e caso seja necessário, uma 2ª fase posteriormente  

- Os candidatos deverão vir preparados com um monólogo, e duas músicas 

- O monólogo e uma das músicas deverão ser facultados pelo curso 

- Todas as audições deverão ser acompanhadas a piano, sem recurso de instrumentais. Os alunos deverão 

portanto trazer a partitura da música que escolheram 

- Deverão também vir preparados para realizar uma prova de dança em grupo 

- A prova de dança, deverá ser uma coreografia com 1 min máximo, em que a dificuldade deverá aumentar 

ao longo da coreografia, e deverá também usar técnicas específicas de dança para testar os conhecimentos 

dos alunos. (ex: pas de bourrée, pirouettes, step ball change…)  


