Informação n.º 10-2018/2019

Cantata “O Conquistador”
Concerto Didático Interativo
Estimados Pais e Encarregados de Educação,
A propósito da celebração dos 875 anos do Tratado de Zamora (a 5 de outubro de
1143), a Foco Musical – Educação e Cultura levará uma vez mais a palco a Cantata
O Conquistador, um Concerto Sinfónico Participado do compositor Jorge Salgueiro,
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com libreto de Risoleta Pinto Pedro e interpretação pela Orquestra Didática da
Foco Musical.
A Cantata O Conquistador, que foi apresentada pela primeira vez em
2012, é baseada na biografia de D. Afonso Henriques e suas
peripécias na altura da fundação de Portugal, sendo contada (e
cantada) por 4 cantores, uma orquestra sinfónica e com a
imprescindível participação da plateia!
O género musical representado – cantata – aborda a sistematização
das vozes humanas, uma vez que as 4 personagens principais estão
escritas para 4 tipos de vozes diferentes: soprano, contralto, tenor e
baixo. De realçar também a sistematização da orquestra por famílias,
uma vez que a sua instrumentação se baseia na organização
sinfónica tradicional (anexamos a divulgação institucional).
Depois de uma formação específica dirigida a todos os nossos Docentes do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo,
promovida pela Foco Musical e da empenhada preparação em sala de aula com os Professores de
Música Maria Beatriz Cebola, no Pré-Escolar, e Fausto Nobre, no 1.º Ciclo, as nossas Crianças
participarão ativamente nesta aventura, a partir da plateia, aprendendo factos históricos e,
simultaneamente, a distinguir as vozes presentes, a conhecer a orquestra, os seus instrumentos e a sua
classificação.
Será na próxima 3.ª-feira, dia 27 de novembro, que as nossas Crianças se deslocarão às diferentes
sessões no Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira:
Sessão
9h30
11h00
14h00

Salas / Turmas
2.º ano A, 2.º ano B, 3.º ano A, 4.º ano
e sala Borboleta
salas Sapinho, Pavão, Papagaio e
Pirilampo
1.º ano A, 1.º ano B, 3.º ano B e salas
Mocho e Grilo

Informamos que o valor de Eur. 10,00 será debitado juntamente com a prestação do mês de
dezembro, envolvendo o ingresso no espetáculo bem como o transporte.
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Livro BD e CD “Cantata - O Conquistador”
Uma vez mais, correspondendo às pretensões de Crianças e Pais, a Foco Musical decidiu disponibilizar
o livro desta obra musical (48 páginas, a cores, capa rija), em suporte de Banda Desenhada, ilustrada
por Guilherme Mendonça, com um 1 CD áudio incluído, interpretado pela Orquestra Didática da Foco
Musical. O livro-BD que explora de uma forma lúdica e pedagógica a obra O Conquistador e
apresenta os instrumentos da orquestra intervenientes na sua interpretação, pode ser adquirido na
Secretaria da Associação Ester Janz, pelo valor de Eur. 20,00.

O Conselho Executivo encontra-se à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se
vierem a revelar necessários.
Lisboa, 20 de novembro de 2018

Conselho Executivo da Associação Ester Janz
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