
AUDICÕES 2021/22 
 
ATELIER DE ARTES PERFORMATIVAS – AAP 
ATELIER DE DE FADO E WORLD MUSIC – AFW 
Data: 24 de Setembro 
Hora: 14h00 às 17h00 
Local: EAMCN (confirmar sala na entrada da escola) 
 
 
ATELIER DE ARTES PERFORMATIVAS – AAP 
 
O Atelier de Artes Performativas da EAMCN (AAP) integra uma componente performativa 
interdisciplinar e fará parte da oferta disciplinar obrigatória para o curso Profissional de Voz (Canto) e 
opcional para os outros cursos Secundários de Canto e Voz oferecidos pela EAMCN (Integrado, 
Articulado, Supletivo e Profissional Jazz – variante Voz). É dirigido pelos professores Rute Dutra 
(Canto/Direcção Vocal), Francisco Pessoa Júnior (Acting Through Song/Dramaturgia/Plástica da 
Performance) e Dana Radu (Piano/Direcção Musical). 
 
O AAP foi pensado para os alunos de Canto Profissional que irão preparar a PAP e para os alunos de 
Canto, em outros regimes, que estejam a preparar a PAA. Pretende-se que todos estes alunos tenham 
a oportunidade de desenvolver competências artísticas que potencializem as suas capacidades nos 
domínios da oralidade, dicção, projeção, dramaturgia, deslocação no espaço, consciencialização do 
movimento no espaço cénico (encenado e/ou coreografado), fraseado musical, interpretação de 
música em conjunto, concepção de toda a componente plástica da performance (cenários, adereços, 
entre outros), preparando-os com as ferramentas necessárias para experienciarem uma outra vertente 
das artes performativas, capacitando-os para as supracitadas provas (PAA e PAP) e outras 
apresentações públicas. 
 
O horário das aulas do AAP será dividido em duas turmas Terça das 18h30 às 20h05 ou Sexta-feira 
das 10h50 às 12h30.  
 
 
ATELIER DE FADO E WORLD MUSIC – AFW 
 
O Atelier de Fado e World Music da EAMCN integra uma componente performativa interdisciplinar e 
fará parte da oferta disciplinar obrigatória para o curso Profissional de Voz (Canto) e opcional para os 
outros cursos Secundários de Canto e Voz oferecidos pela EAMCN (Integrado, Articulado, Supletivo 
e Profissional Jazz – variante Voz). É dirigido pela professora Ana Patrícia Figueiredo. 
 
Este Atelier pretende dar a conhecer um pouco mais sobre o repertório e a estética do Fado e World 
Music, dando também a conhecer aos alunos a sua origem, a sua história, os seus intérpretes e a sua 
evolução ao longo da sua existência. 
 
O horário das aulas do AFW será Quinta-feira das 14h15 às 16h45. 
 
 
AUDIÇÃO PARA AMBOS OS ATELIERS NO DIA 24 DE SETEMBRO das 14h00 às 17h00 
 
Os alunos serão ouvidos por ordem de chegada. No início da audição os alunos serão convidados a 
escolher entre um dos ateliers ou ambos. Devem preparar e interpretar uma peça à sua escolha, do 
repertório Clássico, Teatro Musical, Jazz, Fado ou World Music. Os alunos devem levar partituras ou 
instrumentais em formato digital das peças que apresentarão.  



 
 
 
 


