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Com o objectivo de promover uma cultura musical junto dos Alunos do 1º Ciclo do Ensino 
Básico do Município, proporcionando-lhes um contacto directo com o a orquestra, os 
instrumentos e os repertórios de referência da Música Clássica, a Câmara Municipal de 
Ílhavo volta a aderir em 2010 ao Projecto “Música na Escola”, da Filarmonia das Beiras, que 
este ano regressa ao nosso convívio com o espectáculo “O Carnaval dos Animais”, de 
Camille Saint-Saëns.

Dirigido pelo Maestro António Vassalo Lourenço, e contemplando as cerca de 1.700 
Crianças que frequentam as Escolas de 1.º Ciclo do Município, as Sessões Pedagógicas 
terão lugar nos dias 18 e 19 de Março (Quinta e Sexta-feira) no Auditório do Centro Cultural 
de Ílhavo, estando previstas quatro Sessões, duas em cada dia, das 09:30 às 10:15 horas 
e das 10h45 às 11:30 horas. A Sessão de Encerramento realiza-se no Domingo, dia 21, 
pelas 17h30, com o Concerto de Família (entrada livre), num momento de partilha e interacção 
entre as Crianças e os seus familiares.

Variando de ano para ano, o programa de 2010 vai ter como tema base a apresentação 
da célebre peça “O Carnaval dos Animais - Grande Fantasia Zoológica”, do compositor 
francês Camille Saint-Saëns, sendo uma das obras mais utilizadas nas actividades de 
divulgação e de sensibilização do público infantil e juvenil à música em geral e à música 
orquestral em particular, encerrando em si mesma uma série de características que a tornam 
extremamente apelativa, acessível e apropriada para concertos pedagógicos.

Inserido no Plano Municipal de Intervenção Educativa para o presente ano lectivo e nas 
Actividades de Enriquecimento Curricular relacionadas com o ensino da Música, o Projecto 
Música na Escola é dinamizado pela Orquestra Filarmonia das Beiras, ao qual a Câmara 
Municipal de Ílhavo aderiu em 2002. Ao longo das suas várias edições, esta iniciativa tem 
registado a adesão de 100% da população escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município, 
proporcionando-lhe uma experiência diferente no âmbito das Artes, em especial da Música, 
através do contacto directo com todo o processo de realização musical, num ambiente 
lúdico e de aprendizagem importante para a sua valorização e crescimento pessoal.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, Eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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