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“A cultura do canto é também cultura do ser e os cristãos
com as suas orações e cânticos devem corresponder à grandeza
da Palavra que lhes está confiada, à sua exigência de verdadeira beleza. 
Desta exigência intrínseca de falar com Deus e de O cantar com as 
palavras que Ele mesmo doou, nasceu a grande música ocidental.”                          

Bento XVI 

A Escola de Música Litúrgica São 
Frutuoso tem como objetivo fornecer 
aos seus alunos as competências ne-
cessárias para o exercício dos vários 
ministérios musicais litúrgicos, no-
meadamente o ministério de salmista, 
de organista e de diretor coral. À séria 
e aprofundada preparação técnica, 
a proposta da escola junta a impres-
cindível formação litúrgica, de modo 
que os ministérios se situem e se exer-
çam no conhecimento de cada ação 
litúrgica. Pretende-se que os alunos 
adquiram as competências musicais, 
litúrgicas e culturais necessárias para 
que, pondo em prática a formação 
que recebem, todos se esforcem por 
conseguir o verdadeiro fim da Músi-
ca Sacra, “que é a glória de Deus e a 
santificação dos fiéis” [Sacrosanctum 
Concilium, nº 112].

Para garantir a melhor formação, 
a escola coloca à disposição dos seus 
alunos um órgão de tubos (2 manuais e 
pedaleira), um órgão positivo, 2 pianos 
(vertical e cauda) assim como vários 
pianos e órgãos electrónicos.

Com um plano de estudos que con-
juga disciplinas de tronco comum com 
as disciplinas específicas de cada curso, 
a escola propõe os cursos básico e geral 

OBJETIVOS
de música litúrgica, o curso de iniciação musical 
para crianças e o curso de iniciação/aperfeiçoa-
mento musical para adultos.  

“Em qualquer ação litúrgica, nada se fará 
como convém se não houver previamente 
uma adequada preparação dos intervenien-
tes. A preparação técnica e litúrgico-pastoral 
tenderá a fornecer critérios que facultarão 
uma correta escolha de textos e melodias, 
bem como proporcionará a conveniente pe-
dagogia que possibilite uma verdadeira par-
ticipação. Deste modo se estará apto para 
avaliar a qualidade artística, os géneros de 
música e os instrumentos, tendo também em 
conta a especificidade das assembleias.” 

Dom Jorge Ortiga,
Liturgia critérios e orientações pastorais, nº4
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CURSOS

CURSO DE MÚSICA LITÚRGICA
BÁSICO E COMPLEMENTAR

INICIAÇÃO MUSICAL
CRIANÇAS 6-12 ANOS

CURSO LIVRE DE ADULTOS
IDADE SUPERIOR A 30 ANOS

O CURSO BÁSICO é dirigido 
às crianças que frequentaram 
com aproveitamento o Curso de 
Iniciação Musical ou a alunos ex-
ternos mediante a realização de 
uma prova de aptidão musical. 

O CURSO COMPLEMENTAR 
(ÓRGÃO, CANTO OU DIRE-
ÇÃO CORAL) dirige-se às crian-
ças que tenham frequentado 
com sucesso o Curso Básico ou 
a jovens/adultos a partir do 7º 
ano de escolaridade com uma 
formação musical de base e 
maturidade suficientes para 
prosseguir estudos musicais, 
podendo optar por um dos ra-
mos propostos (canto, órgão ou 
direção coral). 

O CURSO DE INICIAÇÃO 
MUSICAL dirige-se a crian-
ças em idade corresponden-
te ao primeiro  e segundo 
ciclo da escolaridade obri-
gatória (até ao 6º ano). 

Os alunos são divididos em 
vários grupos de formação 
musical, piano e canto coral. 
Esta formação musical visa 
preparar as crianças para a 
admissão ao Curso Básico 
de Música Litúrgica.

O CURSO DE INICIAÇÃO OU 
APERFEIÇOAMENTO MU- 
SICAL para Adultos pre-ten-
de dar uma oportunidade 
aos adultos que já exercem 
um ministério musical mas 
que, não tendo disponibili-
dade para seguir a integrali-
dade do percurso formativo, 
optam por frequentar aulas 
de formação musical, piano/
órgão e técnica vocal a com-
binar com os professores e 
com a direção da Escola.



“Cada paróquia
deve providenciar

o apoio moral e financeiro 
necessário para a formação 

de diretores de coro
e assembleia, 

organistas e outros
instrumentistas capazes.” 

Dom Jorge Ortiga, 
Liturgia – critérios 

e orientações pastorais, 
n.º 10

CONTACTOS

Doutora Mariana Certal Gomes
Padre Hermenegildo Faria
Escola de Música Litúrgica São Frutuoso (EMLSF)
Lugar de São Francisco, Real
4700-303 Braga - PORTUGAL
 
Tel: (+351) 967487348 | 966300419
E-mail: escolamusicaliturgica.real@gmail.com
Site: escolamusicaliturgic.wix.com/emlsf

HORÁRIO
DE FUNCIONAMENTO

– SÁBADO–

ENTRE AS 8H30 E AS 17H00 

Os horários serão ajustados 
em função da articulação 
entre as aulas comuns e as 
aulas individuais.


