
Caros E. Educação e alunos 

Informamos que no próximo sábado, dia 28 de Setembro, teremos a nossa aula de abertura do 
ano lectivo 2019/2020 do Curso Livre de Teatro Musical da EAMCN: 

- Alunos das turmas A e B: das 10h00 às 11h00 – Local: Cenjor 

- Alunos da turma C: Audição às 11h00 – Local: Cenjor 

 

Aproveitamos para informar que os horários do presente ano lectivo serão: 

 

TERÇA-FEIRA: 

18H00 – 19H15 – Canto Ensemble – Turma C - Local: Casa Pia 

19H30 – 20H45 – Dança e Coreografia – Turma C - Local: Casa Pia 

  

QUARTA-FEIRA: 

18H00 – 19H30 – Interpretação – Turma C – Local: Casa Pia 

 

 SÁBADO: 

10H00 – 12H00 – Canto Ensemble/Interpretação/Dança e Coreografia – Turma A e B - Local: 
Cenjor 

 

Para qualquer questão adicional contactar : 

teatro.17.musical@gmail.com 

 

 Os melhores cumprimentos, 

A equipa do Teatro Musical da EAMCN 

 

 

Pedimos a atenção para preencher a ficha de inscrição em: 

http://www.emcn.edu.pt/wip/wp-content/uploads/2019/07/CURSOS-LIVRES-FICHA-DE-
INSCRICAO1.pdf 



CURSOS LIVRES - EAMCN 

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

 

 

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 
domês 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 

Valor da matrícula - 10 euros 

 Seguro - 5 euros anuais 

Mensalidades: 

Turmas de sábado : 70 euros (turma A e B – até 15 anos) 

Turmas pós laboral: 80 euros (turma C – maiores de 16 anos) 


