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Assunto: nova época na Academia de Música CNM 
 
De forma a dar continuidade e a melhorar cada vez mais as condições e qualidade na oferta das 
atividades aqui desenvolvidas, o Centro Norton de Matos vem comunicar que a nossa Academia de 
Música conta com uma nova gerência e direção pedagógica com vasta e reconhecida experiência na 
área musical. 

Estamos neste momento a desenvolver um conjunto de iniciativas que irão potenciar as condições das 
salas de aula e o seu conforto, bem como empenhados no reforço de um corpo docente que irá 
certamente garantir a máxima qualidade do ensino e práticas musicais. 

Estamos também a estabelecer uma série de parcerias com diferentes entidades locais e nacionais, que 
irão promover o enriquecimento curricular e extracurricular. 

É com base nestes princípios qualitativos que partimos para uma nova etapa, com os olhos postos no 
futuro, mas sem esquecer as mais de 6 décadas de experiência ininterrupta ao serviço da cultura, 
nomeadamente na área da música. 

Aproveitamos esta oportunidade para informar que estaremos em funcionamento apenas no edifício do 
CNM, não existindo qualquer ligação entre a Academia de Música do CNM e outras academias em 
funcionamento, não se responsabilizando o CNM por qualquer situação que venha a ocorrer no 
desenvolvimento de atividade por outras entidades que não o Centro. 

Para comemorar este novo capítulo, a quem se inscrever até 30 de setembro, oferecemos o valor da 
inscrição / renovação na Academia de Música do CNM! 

Para qualquer informação ou esclarecimento, poderá contactar a Academia através dos novos 
contactos, academiademusica@cnm.pt ou 932 062 845. As inscrições / renovações poderão ser 
efetuadas presencialmente na secretaria do CNM, no Bairro Norton de Matos, de segunda a sexta-feira 
(das 09h às 12h e das 14h às 19h) ou on-line, através do site www.cnm.pt.*  

Votos de umas boas férias, e até setembro! 

Coimbra, 06 de agosto de 2014 

 

A Direção do CNM 


