
 

Academia de Amadores de Música (AAM)  

Fundada em Março de 1884, a AAM é uma associação 

cultural sem fins lucrativos de Utilidade Pública.  O 

primeiro concerto da Real Orquestra AAM teve lugar a 6 

de junho de 1884, com 1ª audição de Pátria de Alfredo 

Keil. Grandes solistas como Guilhermina Suggia, Viana 

da Mota, Maria Helena Sá e Costa contribuíram para a 

fama alcançada pela Orquestra dirigida sucessivamente 

por Filipe Duarte, Victor Hussula, Goñi, Georges Wen-

dling, Pedro Blanch e Fernando Cabral. Na década de 

20 a AAM atinge novo esplendor graças à ação do peda-

gogo Pe. Tomás Borba, que introduz o solfejo cantado e 

disciplinas para a formação integral dos alunos, tendo o 

apoio do Marquês de Borba, Alexandre Ferreira, Valen-

tim de Carvalho. Ainda neste ano, foi galardoada com a 

Ordem da Instrução Pública e com a Medalha de Mérito 

Cultural. 

Em 1941, Tomás Borba convida Fernando Lopes-

Graça a integrar a AAM no ensino de piano e mais 

tarde a coadjuvar na função de diretor artístico. Este 

será a figura tutelar da AAM, lançando projectos que 

marcaram gerações: Gazeta Musical; Concertos 

«Sonata»; Dicionário de Música e o Coro AAM. Estas 

iniciativas tiveram o labor dedicado de personalida-

des como Luís de Freitas Branco, João José Cochofel, 

Maria da Graça Cunha, Francine Benoit, Maria Vitória 

Quintas, entre outros. Em 1993, uma nova geração 

de dirigentes relança alguns dos projectos estrutu-

rantes da AAM como a Gazeta Musical, Orquestra de 

Amadores de Música, Concertos da AAM à 4ª feira.  

Em 1980, as novas condições sociais e políticas per-

mitiram consolidar a escola de música AAM que em 

1986, obtém o paralelismo pedagógico com o Conser-

vatório de Lisboa e a autonomia pedagógica em 1998, 

sendo a primeira escola de música de ensino particu-

lar a consegui-lo. Cria a Festa Anual, o Coro dos 

Pequenos Cantores da AAM que em 1996 grava o cd 

Loik (com música de compositores portugueses, dedi-

cado ao povo de Timor). Esta dinâmica permitiu a 

realização de maiores projectos como as óperas de 

compositores que vão de Purcell (Dido e Eneias) a 

Britten (A Arca de Noé), passando pela ópera Eloise 

de K. Jenkins. 

 

As nossas classes (dos 0 aos ...) 
 

Sessões para Bebés (0 a 36 meses) 

Pré – Iniciação Musical (3 aos 5 anos) 

Iniciação Musical (6 aos 9 anos) 

 

Cursos Oficiais 

regimes articulado e supletivo 

básico (a partir dos 9 anos) e secundário 

Canto|Clarinete|Contrabaixo|Cravo 

Flauta de Bisel|Flauta Transversal|Guitarra 

 Harpa|Percussão/Bateria|Piano|Saxofone 

Trompete|Violeta|Violino|Violoncelo  

 
Cursos com planos próprios 

Introdução à Técnica Vocal 

Iniciação à Guitarra Elétrica 

Curso Livre com frequência de qualquer disciplina 

(individual ou partilhada) 

 
Classes representativas da AAM 

Coro dos Pequenos Cantores 

Coro de Câmara da AAM 

Orquestra de Câmara da AAM 

A frequência das classes representativas está aberta a todos os 

elementos interessados mediante uma audição. 

Para informação mais detalhada sobre os nossos   cursos, 
consulte:  

www.academiaam.com 

facebook/Academia de Amadores de Música  

Rua Nova da Trindade, n.º18, 2º Esquerdo 

1200-303 Lisboa  

Tel: 213 425 022 

email: geral@academiaam.com 

ENSINO ARTICULADO 

DE 

MÚSICA 

Ensino artístico especializado 

 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 

ANO LETIVO 2017/2018 



Ano letivo 2017/2018 

Admissão ao ensino articulado de música  
 

O ensino articulado de música (EArtM) tem como 
objetivo promover o ensino artístico especializa-
do. A partir do 1º grau (5º ano de escolaridade) é 
possível, em articulação com as escolas de ensino 
regular e de música, estabelecer protocolos de 
modo a tornar o ensino da música acessível e 

totalmente financiado. 
 

Atualmente, a AAM tem protocolos com os Agrupa-

mentos de Escolas: 

Baixa-Chiado; 

Benfica; 

D. Filipa de Lencastre; 

Fernando Pessoa; 

Luís de Camões; 

e ainda com as  

Escola Básica 2,3 Eugénio dos Santos; 

Escola Secundária Camões. 
 

Se o seu educando tem gosto pela música e pre-
tende desenvolver esse conhecimento, convida-
mo-lo a integrar as turmas de música do EArtM 
no próximo ano letivo (5º ano). O curriculum 
consistirá num plano de estudos próprio que inte-

grará as seguintes disciplinas:  

Instrumento; 

Formação Musical; 

Classe de Conjunto (Coro/Orquestra). 
 

Deverá inscrever-se para uma prova de admissão, 
preenchendo e enviando a respetiva ficha de 
inscrição provisória e o comprovativo de paga-
mento (ver no site da AAM) até ao dia 9 junho 

via correio eletrónico (geral@academiaam.com). 
 

A prova está sujeita ao pagamento de 10€. 

IBAN PT50 0035 0250 0000 1556330 70  

Prova de Admissão 

Realizar-se-á na AAM e terá dois momentos:  

1º MOMENTO – Prova de Formação Musical dia 22 ou 

23 de junho. Após o término das inscrições (9jun) 

sairá a informação do dia concreto, conforme a 

escola regular que pretenda frequentar. 

2º MOMENTO – Prova de Instrumento para os candida-

tos que tiverem obtido pelo menos 9 valores na pro-

va de Formação Musical. Esta será realizada no dia 

29 ou 30 de junho. 

Qualquer uma das provas tem como objetivo avaliar 

a aptidão musical dos candidatos (não se requerem 

conhecimentos musicais prévios). 

No dia da realização do 1º momento da prova de 

admissão será também feita uma demonstração de 

instrumentos seguida de experimentação. Estas 

iniciativas pretendem ajudar na escolha de instru-

mento do candidato, caso ainda tenha dúvidas 

quanto à opção.  Também estarão disponíveis pro-

fessores para o aconselhamento na escolha de um 

instrumento e para esclarecimento de todas as 

questões relativas ao curso, à Escola e ao EArtM.  

Para o 2.º momento, os Encarregados de Educação 

deverão preencher e enviar até ao dia 23 de junho 

uma minuta (disponível na AAM e em 

www.academiaam.com) com a indicação da opção 

de instrumento, via correio eletrónico para a AAM 

(geral@academiaam.com). 

No caso da AAM, Associação Cultural de Utilidade 

Pública, a efetividade da matrícula está sujeita ao 

pagamento de uma quota anual de sócio de 15€. 

Visite o nosso site e facebook para tomar conheci-

mento de outros eventos. 

 

DATAS IMPORTANTES 
 

ESPETÁCULOS UMA DESCOBERTA IMPORTANTE 
 26 abril | 4ªf | 10h00 e 11h30 
Escola Adriano Correia de Oliveira (Agrupamento Fer-
nando Pessoa) 

 29 abril | sáb | 18h30 
AAM (Chiado) 
 

SESSÕES DE ESCLARECIMENTOS 
28 abril | 6ªf | 18h30 —  Destinada aos alunos do 
Agrupamento Escolas Fernando Pessoa (Olivais) 
 

6 maio  | sáb | 16h00 — Sede da AAM  (Sessão aberta 
a todos) 
 

9 maio  | 3ªf | 18h00 - Destinada aos alunos do Agru-
pamento Escolas de Benfica 

VENHA ASSISTIR A ... 
CONCERTO DE SOLISTAS DA AAM 
6 MAIO | SÁB | 18H30 | AAM—Sala Tomás Borba 
 

SEMANA DE AUDIÇÕES DA AAM 
1—8 JUNHO | AAM—Sala Tomás Borba 
 

III FESTA DOS COROS DA AAM 
18 JUNHO | DOM | 17H00 ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA 
DE LISBOA—AUDITÓRIO VIANNA DA MOTTA 

Vantagens 

 Turmas em regime articulado 

 Plano de estudos próprio (ver legislação) 

 Ensino totalmente financiado, com professores 

especialmente habilitados para o ensino artístico 

especializado. 

Implicações 

 Dedicação e estudo individual regular e semanal 

 Acompanhamento assíduo pelo Encarregado de 

Educação 

 Aquisição de instrumento para estudo em casa. 

 Uma opção pela Música.   
Legislação que pode consultar: 

Portaria n.º 225/2012, DR 146, Série I, de 2012-07-30 

Dec. Retificação. Nº 55/2012 de 2012-09-27 


