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A Academia de Música de Lisboa resulta de um sonho e de um projecto de 

cidadania dos seus promotores, que elegeram a educação musical como área de 
intervenção prioritária e as crianças como o seu primeiro objectivo. A montante, o 
projecto surge de uma mobilização da sociedade civil, da vontade de músicos, professores 
e pais, envolvidos numa parceria, onde se juntam competências e saberes diversificados, 
ao serviço de um desígnio. 

 
Num horizonte de longo prazo, este projecto abrange duas frentes e implica duas escalas. 
A nível individual, está centrado nas crianças, entendidas na sua real diversidade – de 
género ou etária, mas também social e cultural.  
 

«O Talento Educa-se»: este lema traduz-se na preocupação pelo acesso à música 

e à aprendizagem de um instrumento que não deve estar reservado apenas a um grupo 
retrito de virtuosos ou privilegiados. A prioridade é despertar nas crianças o gosto pela 
música e pela arte, de modo a que aprendam por si próprios, que nem a música nem a arte 
são dispensáveis – mas antes bens preciosos que se preservam, partilham e transmitem 
aos outros.   

 
A um nível colectivo, o projecto visa a sociedade portuguesa que o envolve e promove a 
prestação de um serviço à comunidade. A criação de um pólo artístico exemplar, de 
excelência e de inovação pedagógica, contribui para formar novas gerações qualificadas. À 
vertente interna, junta-se a vertente externa: levar a música a novos públicos 
tradicionalmente afastados dos circuitos de divulgação e produção cultural.    

 

A maior e mais premiada escola de violino do país, teve na sua 

génese a Orquestra Violinhos, referência e modelo para muitas das orquestras de crianças 
e jovens que hoje proliferam no país, não apenas pelo seu pioneirismo, mas sobretudo pela 
sua comprovada qualidade. A Academia de Música de Lisboa continua a crescer de forma 
sustentada, sendo hoje a maior escola de violino do país, com cerca de 300 alunos entre os 
3 e os 18 anos. Desde 2006, os seus alunos obtiveram mais de 100 prémios em concursos 
nacionais e internacionais. 
 
A Academia de Música de Lisboa tem paralelismo pedagógico e Contrato-patrocínio com o 
Ministério da Educação integrando, portanto, a rede nacional de escolas. 
 

A recente parceria com a EBI Miraflores oferece aos seus alunos o conforto 
de beneficiarem do ensino especializado de música na sua escola regular, assegurado pela 
comprovada qualidade pedagógica do corpo docente da Academia de Música de Lisboa. 
Simultaneamente, é dada a oportunidade a estes alunos de participar nas actividades, 
audições e concertos promovidos pela Academia. 


