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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

Conservatório de Dança do Vale do Sousa
“exporta” alunos para carreiras internacionais
ENSINO. Escola que começou em 2005 com 20 alunos atualmente com uma estrutura que ronda os 300 alunos. Certificada pela
DREN escola possui o Ensino Artístico Especializado de Dança.
António Orlando | texto

O

Conservatório
de Dança do Vale do Sousa (CDVS) é ainda uma escola jovem
e cheia de ambições, mas
conta já com uma casa cheia
de bailarinos.
Criado em 2005 na cidade
de Paredes, pela professora e
diretora Bianca Tavares, assume desde essa altura o
compromisso de proporcionar aos seus alunos um ensino de excelência, providenciando-lhes todas as ferramentas que o mundo
exigente da dança requere e
preparando-os assim para
um futuro nesta área.
Desde o ballet clássico,
passando pelo contemporâneo, moderno, sapateado,
até ao hip-hop, entre outras
modalidades, o Conservatório aposta, essencialmente,
na qualidade do ensino, tendo em conta as características e aspirações de cada
aluno.
A escola, que começou em
2005 com cerca de 20 alunos
e uma professora, com muito

trabalho e gosto pela Dança,
foi crescendo, tendo atualmente uma estrutura que
ronda os 300 alunos, contando com o trabalho de mais de
uma dúzia de professores.
Desde setembro de 2017
que o CDVS possui umas novas instalações, perto da estação ferroviária de Paredes,
construídas a pensar nas necessidades de todos os
alunos.
Em 2010 foi concedido ao Conservatório,
pela DREN, a autorização definitiva
de funcionamento
para o Curso Iniciação e
Básico de Dança (1º ao 9º
ano) e, em 2012 esta autorização foi alargada ao Curso
Complementar de Dança
(10º ao 12º ano). Desta forma, a escola possui o Ensino Artístico Especializado de Dança.
Tendo como máxima o enriquecimento dos
alunos e o reconhecimento
do seu trabalho, a escola tem
participado em espetáculos
conjuntos, em workshops,
festivais, concursos, entre
outras atividades. Com o

desenvolvimento do seu trabalho e
consequente reconhecimento, o Conservatório já
tem atraído alunos de outras
cidades que, com o desejo de
aprofundar os seus conhecimentos em Dança, vêm no
CDVS a resposta às suas necessidades. Além destes salientam-se os vários alunos
que, após a formação no
Conservatório, partiram
com rumo ao Reino Unido
onde apostaram na sua carreira enquanto bailarinos.
Além do Curso Oficial de
Dança, o CDVS disponibiliza
diferentes modalidades no
âmbito dos Cursos Livres pa-

ra todos os que tenham gosto
e interesse em desenvolver
as suas capacidades na área
da dança, estando disponíveis para todas as idades. Por
outro lado, o Curso Personalizado de Dança permite
aqueles que pretendem atingir um objetivo de alto rendimento terem um plano próprio e suficientemente intensivo para que o objetivo seja
cumprido.
O Centro de Estudo e ATL

são uma mais-valia para todos os alunos que, num mesmo espaço, conseguem encontrar todas as respostas às
suas necessidades.
Apesar da área da Dança
enfrentar ainda vários desafios em Portugal, o Conservatório segue confiante na
sua missão de formar alunos
preparados para uma carreira neste mundo, e acima de
tudo de formar alunos com
gosto pela Dança.

Saber mais:
https://conservatoriodancavalesousa.com
https://www.facebook.com/CDVS.ConservatoriodeDanca

