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Musicoterapia,
Educação Musical para
pessoas com
necessidades especiais;
Medicina Musical;
Música e Bem-estar

Segunda-feira, 28 de Maio de 2018
9:00 - 18:15 – Auditório do Instituto Politécnico de Setúbal,
Campus IPS - Estefanilha, 2910-761 Setúbal (Google Maps)

Apresentação
Internacional de
boas práticas,
ilustrada e debatida
com profissionais de
Portugal e do Reino
Unido.

Doze apresentações por alguns dos principais profissionais e investigadores – incluindo Paulo
Lameiro, Prof.ª Teresa Leite, Prof. Nigel Osborne e Dr. Simon Procter – em representação das
principais instituições de Portugal e do Reino Unido – incluindo Casa da Música (Porto),
Universidade Lusíada (Lisboa), Goldsmiths University, Guildhall School of Music & Drama e
Nordoff Robbins Music Therapy (Londres). O programa abrange uma ampla variedade de
intervenções musicais para a saúde e o bem-estar das pessoas desde o nascimento até à morte:
trabalho em maternidades; crianças e adolescentes com problemas comportamentais; paralisia
cerebral e o uso de tecnologia; apoio na reabilitação de um AVC; autismo, demência e cuidados em
fim de vida; refugiados, requerentes de asilo e vítimas de tortura; sem-abrigo...

ENTRADA LIVRE
Para estudantes e
profissionais das áreas
da música, saúde e
educação - com reserva
obrigatória
[20.00€ público em
geral]

RESERVAR

MAIS INFORMAÇÕES

Para reservar o seu
lugar no Simpósio, por
favor clique aqui e
preencha o Formulário
de Candidatura

Visite http://www.festivalmusicadesetubal.com.pt/
Para outros assuntos, contacte a Produção do
Simpósio em a7m.symposium@gmail.com
(José Crespo Martins)

FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL - CONVITE
Temos muito gosto em convidar os participantes do
Simpósio para o concerto do Festival de Música de
Setúbal – Tudo começa em casa – às 19h de Domingo,
dia 27 de Maio de 2018 (informação detalhada em
baixo).

Fórum Municipal Luísa Todi

Avenida Luisa Todi 61-67, Santa Maria da Graça,
2900-459 SETÚBAL

Tudo começa em Casa
Ensemble Juvenil de Setúbal
Maria João solista
Rui Borges Maia maestro

O Ensemble Juvenil de Setúbal iniciou a sua
actividade em 2014 e já deixou a sua marca em
casa e no estrangeiro como “orquestra”
singularmente diversificada de jovens músicos.
Obras novas encomendadas a Eloise Gynn
(Reino Unido) e Sara Ross (Portugal) reflectem
o tema do Festival de formas diferentes. Maria
João é uma das vocalistas de jazz mais
conceituadas do mundo e aceitou, com muito
gosto, ser a madrinha do Ensemble.

27 DE MAIO DE 2018, 19:00

