ISILDA MARGARIDA (Maestrina)
Iniciou os seus estudos musicais no Conservatório Regional de
Música de Coimbra, tendo concluído o Curso complementar de
Piano em 1982, na classe do professor Mário de Sousa Santos. Entre
1982 e 1984 frequentou a Academia de Música Pio XI de Macau,
onde trabalhou com o professor Stuart Bonner em diversas
disciplinas como Piano, Análise e Composição e Coro. Concluiu em
1990 o Curso Superior de Piano no Conservatório de Música de
Coimbra, na classe do professor José Carlos Travassos Cortez. Em
1997 concluiu a Licenciatura em Ensino da Música (área de Piano –
na classe do professor Álvaro Teixeira Lopes). Entre 1999 e 2004
frequentou também o curso de Canto da Escola Superior das Artes e
do Espectáculo (Instituto Politécnico do Porto), na classe do
professor José de Oliveira Lopes.

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser enviadas até ao dia 17 de Julho
de 2009 para os contactos do Coro do Círculo Cultural
Scalabitano. O valor da inscrição é de 25 euros para
todos os participantes e inclui a distribuição de
partituras. O número de inscrições é limitado a um
máximo de 45 participantes, podendo a organização
aceitar inscrições em número superior ao previamente
definido.

A sua experiência vocal remonta à participação, desde bastante
jovem, como elemento do naipe de contraltos em vários coros (Coro
do Conservatório Regional de Música de Coimbra, Coro da Academia
de Música Pio XI, de Macau, Coral de Letras da Universidade de
Coimbra, Coro Misto da Universidade de Coimbra, Coro de Câmara
do Conservatório de Música de Coimbra e Grupo Vocal da Fundação
Cupertino de Miranda), tendo participado também como solista em
várias obras para coro, solistas e orquestra sob a batuta dos
maestros José Ferreira Lobo, Virgílio Caseiro, António Saiote,
Gunter Arglebe, Barbara Franck, António Vassalo Lourenço, José
Filomeno Raimundo, Augusto Mesquita e Paulo Bernardino .

NOTAS

Os participantes deverão trazer roupa preta para o
concerto final e roupa apropriada para a sessão prática
de IOGA. No final do workshop
será distribuído um certificado de participação. A não
frequência do workshop não dá direito a qualquer
reembolso.

No âmbito da sua actividade como maestrina, frequentou o V Curso
Internacional de Direcção Coral de Sines, ministrado pelos mestres
John Ros, Edgar Saramago e Vianey da Cruz e o V Curso
Internacional de Música Vocal, na classe de Direcção Coral dos
maestros António Vassalo Lourenço e Paulo Lourenço. É, desde
1991, maestrina do Grupo Vocal Ad Libitum, e entre 1994 e 1998
foi também responsável pelo Coro de Professores de Coimbra. É
membro fundador do Choral Æminium (associação de vários coros
da cidade de Coimbra), tendo dirigido, no concerto inaugural, a
Missa em Ré de Dvořák, no dia 8 de Dezembro de 2001, na Igreja de
S. José, em Coimbra. Desde 2005 pertence ao Ensemble Vocal
ADARTE, participando como cantora e co-directora artística.

INFORMAÇÕES

Círculo Cultural Scalabitano
Rua Maestro Luís Silveira nº 4
2000-117 Santarém
Telf: (+351) 243 321 150
Fax: (+351) 243 321 377
www.circuloculturalscalabitano.pt
coro@circuloculturalscalabitano.pt

É professora efectiva do Conservatório de Música de Coimbra,
leccionando desde 1986/87, as disciplinas de Piano, Formação
Musical e Classe de Conjunto. Entre 2005 e 2007 colaborou com a
Escola Diocesana de Música Sacra de Coimbra onde deu aulas de
técnica vocal. Esteve também ligada à Escola de Música de São
Teotónio, onde foi professora, pertencendo até ao ano transacto à
Direcção Pedagógica da mesma.

Apoio:

24, 25 e 26 de Julho de 2009
Organização:

Actualmente está envolvida na direcção musical de “Ópera de
Coimbra” (um projecto de música, movimento, drama, design e
poesia da autoria de “Ad Libitum, Companhia das Artes / Teatro dos
Castelos, Cooperativa de Cultura” - associação artística alicerçada
no trabalho persistente de um grupo coral sediado em Coimbra e de
uma cooperativa interdisciplinar de cultura que, reunindo energias e
apoios, pretendem criar um programa estruturante: uma
companhia de teatro musical com sede na alta de Coimbra).

I Workshop de
Técnica Vocal
para Coros

Círculo Cultural Scalabitano

Assinatura:

Data:

Junto envio Cheque/Vale Postal n.º

CONTRALTO
SOPRANO

NAIPE EM QUE SE INSCREVE:

HAB. MUSICAIS:

B.I./C.C.:

nome de Círculo Cultural Scalabitano, para inscrição no I Workshop de Técnica Vocal para Coros.

no valor de 25 € em
TENOR

BAIXO

NIF (CONTRIBUINTE):

TELEFONE:
IDADE:
E-MAIL:

Reportório
As obras a estudar e executar no decurso desta
formação incluem vários estilos e períodos: música
sacra, profana, popular, gospel, de autores
nacionais e estrangeiros.

Domingo, 26 de Julho

09h30 > 11h00 | 4ª Sessão CORO
11h00 > 11h30 | Intervalo
11h30 > 13h00 | 5ª Sessão CORO
13h00 > 14h30 | Almoço
14h30 > 16h00 | Ensaio de colocação no Teatro Sá da
Bandeira
16h00 > 17h00 | Intervalo e preparação dos cantores
para o concerto
17h00 > 18h00 | Concerto Final
18h00 > 18h30 | Sessão de encerramento

CÓDIGO POSTAL:

Local
O workshop terá lugar nas instalações do Círculo
Cultural Scalabitano e Teatro Sá da Bandeira, em
Santarém.

Sábado, 25 de Julho

09h30 > 11h00 | 1ª Sessão CORO
11h00 > 11h30 | Intervalo
11h30 > 13h00 | Sessão de IOGA
13h00 > 14h30 | Almoço
14h30 > 16h00 | 2ª sessão CORO
16h00 > 16h30 | Intervalo
16h30 > 18h30 | 3ª sessão CORO

MORADA:

Destinatários
Esta iniciativa destina-se a directores e membros de
coros, professores e estudantes de música, musicólogos
e outros interessados em música coral.

Sexta-feira, 24 de Julho

21h00 | Abertura do secretariado
21h30 > 23h00 | Sessão de abertura e primeiras
noções do trabalho a realizar

NOME:

O Coro do Círculo Cultural Scalabitano, herdeiro do
Orfeão Scalabitano e do Coro Alfredo Keil, pretende
realizar nos dias 24, 25 e 26 de Julho de 2009, o I
Workshop de Técnica Vocal para Coros. Com esta
iniciativa propomo-nos atingir como principais
objectivos:
Conhecer a fisiologia da voz humana (causas e efeitos
naturais no funcionamento dos órgãos vocais), de modo
a oferecer noções de articulação e projecção vocal,
alertando para o mau uso e abuso vocal;
Conhecer os diferentes efeitos vocais possíveis:
identificação, localização corpórea e experimentação;
Utilizar a respiração, motor da nossa expressão:
exercícios práticos específicos para um bom controlo de
voz;
Temas ligados à expressividade, ressonâncias e
diferenças na emissão da voz falada e cantada.
Aplicação prática de todas as metodologias adquiridas
através da interpretação e preparação de um reportório
a apresentar no concerto final.

PROGRAMA

FICHA DE INSCRIÇÃO

A partir do terceiro mês de concepção o aparelho
auditivo humano está formado, sendo a partir dele que
tomamos contacto com o mundo exterior. A poesia dos
sons embala-nos desde o berço, amniótico ou de
palhinha, seja através de caixas de música ou pelas
vozes emocionadas de pais e avós. Porquê educar pela e
com a Música? Platão responde de forma muito simples:
“Porque a música penetra mais fundo na alma humana”.

