
Ensino �nanciado num conservatório
de música?
O Curso Básico de Música do Ensino Artístico 
Especializado, é certi�cado pelo Ministério da 
Educação. O acesso a este curso é possível medi-
ante a aprovação numa prova de seleção. No 
Conservatório Bom�m este ensino é de excelên-
cia, sendo os seus alunos regularmente premia-
dos em concursos nacionais e internacionais.

A quem se destina?
Alunos que ingressem no 5º ano do ensino 
básico. Excecionalmente, poderá considerar-se o 
ingresso noutros anos do ensino básico.

Qual a carga horária?
O Curso Básico de Música é composto por três 
disciplinas: instrumento (45 min., aula individual), 
formação musical (90 min.) e classe de conjunto 
(135 min.). Este curso confere diploma de 
conclusão, certi�cado pelo Ministério da 
Educação.

Qual o custo?
O Conservatório Bom�m conta com �nanciamen-
to público para um número limitado de alunos. 
Para estes, a inscrição nas atividades extracurricu-
lares (concertos, estágios, masterclasses, ensem-
bles...) é fortemente recomendada, sendo a 
subscrição anual, com uma mensalidade de 25€ 
(x10 meses). Para alunos sem �nanciamento o 
custo mensal é de 140€ (x10 meses), com as 
atividades extracurriculares incluídas.

Quais os instrumentos?
Anualmente, o Conservatório Bom�m de�ne as 
vagas em cada instrumento:
* Piano
* Violino, Viola d'Arco, Violoncelo, Contrabaixo
* Guitarra e Harpa
* Flauta Transversal, Oboé, Clarinete, Fagote,
   Saxofone, Trompete, Trombone e Trompa
* Bateria

Estudar música aumenta o aproveitamento 
noutras disciplinas?
Comprovadamente, sim. Estudos de investigação 
revelam que a aprendizagem de um instrumento 
musical desenvolve a capacidade de concentração, 
trabalho em grupo, memória e raciocínio, potencia o 
desenvolvimento social e afetivo, e promove a
autoestima, autodisciplina e persistência.

Como se inscrever?
A inscrição para a prova de seleção é feita online em 
http://conservatorio.bom�m.org/noticias/ ou na 
secretaria do Conservatório.
A data de limite de inscrições é 18 de maio de 2019, 
com um custo de 5€. Após esta data, e até 24 de 
maio, a inscrição tem um custo de 15€. 

Como é feita a seleção dos candidatos?
Será realizada uma prova de seleção a 25 de maio de 
2019. A matriz desta prova pode ser consultada no 
Conservatório Bom�m e será enviada após a respeti-
va inscrição. Adicionalmente, no dia 4 de maio, pelas 
11h30, haverá uma sessão de esclarecimentos no 
Conservatório Bom�m. Para esta prova não são 
exigidos conhecimentos musicais prévios, embora 
seja recomendável a preparação musical. A admissão 
é condicionada à aprovação na prova e às vagas 
existentes.



Contactos
Conservatório Bom�m
Mercado Cultural do Carandá
Praça Dr. Cândido Pires
4715-402 Braga

Tel: 253202300
Email: conservatorio@bom�m.org
Site: conservatorio.bom�m.org

Horário de funcionamento da Secretaria:
Segunda a sexta-feira: 9h-12h30 e 14h-19h
Sábado: 9h-12h30
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