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1º Ano 
 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 
 

1. Aspectos teóricos: 
  
 Adquirir o domínio na classificação das principais categorias de dos acordes 

de 5ª e de 7ª; 
 Adquirir o domínio no reconhecimento das tonalidades;  
 Adquirir o domínio no reconhecimento das modulações;  
 Adquirir o conhecimentos básicos de análise harmónica;  
 Adquirir o  conhecimento das principais regras de realização de baixos 

cifrados;  
 Adquirir o domínio no uso das principais cifras do baixo continuo (5, 6, 6/4, 7, 

4-3);  
 Saber colocar na voz de baixo duma composição, polifonicamente simples a 4 

ou 5 vozes do séc. XVI-XVII, as cifras apropriadas;  
 Saber enriquecer harmonicamente uma textura musical, com ou sem cifras, 

utilizando as regras de baixo contínuo; 
 Saber decifrar as principais tabulaturas antigas para guitarra, alaúde e 

instrumentos similares; 
 Saber decifrar a tabulatura moderna. 
 
2. Aspectos práticos: 
  
 Demonstrar competências técnicas para a execução de acordes; 
 Demonstrar competências de leitura à 1ª vista;  
 Saber harmonizar uma escala;  
 Saber executar corretamente as cadências (I-IV-V-I); 
 Saber realizar um baixo continuo simples que inclui os acordes de 5, 6, 6/4, 7 

e 4-3; 
 Saber acompanhar um trecho curto com movimento de baixo simples, de 

uma peça vocal ou instrumental a 1 voz e baixo contínuo que inclua os 
acordes acima mencionados; 
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 Saber tocar um trecho musical a 2 vozes; 
 Saber transcrever uma tabulatura simples moderna; 
 Saber transcrever uma tabulatura simples antiga. 

 

CONTEÚDOS DOS OBJECTIVOS 
 

 Acordes Perfeitos maiores, menores, diminutos e aumentados e suas 
inversões;  

 Acordes de 7ª da Dominante e suas inversões;  
 Retardo do 4º para o 3º grau; 
 Cadências perfeitas (I-IV-V-I) das tonalidades até 2 alterações nas 3 posições 

melódicas;  
 Acordes de 5, 6, 6/4, 7 e 4-3 nas tonalidades até 1 alteração;  
 Noções históricas do baixo contínuo;  
 Regras gerais do baixo contínuo (particular incidência no significado das 

cifras);  
 Relação entre cifras do baixo contínuo e intervalos harmónicos;  
 Tabulaturas Renascentistas, Barrocas e Modernas.  

 
METODOLOGIA 
 

 Expor oralmente a matéria finalizada à compreensão dos conteúdos; 
 Efetuar a análise harmónica de textos musicais; 
 Realizar exercícios práticos, a efetuar durante as aulas e com dificuldade 

progressiva, com as regras gerais da realização do baixo contínuo; 
 Memorizar e automatizar alguns procedimentos práticos para a condução 

correta das vozes resultantes do encadeamento harmónico;  
 Diversificar as tipologias de atividades propostas: teoria, performance e 

criatividade;  
 Realizar testes e/ou trabalhos de avaliação no fim de cada período.  
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2º Ano 
 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 
 

1. Aspectos teóricos: 
  

 Demonstrar domínio na classificação das principais categorias dos acordes de 5ª 
e de 7ª;  

 Demonstrar domínio no reconhecimento das tonalidades;  
 Demonstrar domínio no reconhecimento das modulações;  
 Demonstrar conhecimentos de análise harmónica;  
 Demonstrar conhecimento das regras de realização de baixos cifrados;  
 Demonstrar domínio no uso das principais cifras do baixo contínuo (5, 6, 6/4, 7, 

6/5, 3/4, 2/4, 4-3, 9-8);  
 Saber enriquecer harmonicamente uma textura musical, com ou sem cifras, 

utilizando as regras de baixo contínuo; 
 Conhecer as principais tabulaturas para guitarra, alaúde e instrumentos 

similares.  
 

2. Aspectos práticos: 
 

 Demonstrar competências técnicas para a execução de acordes; 
 Demonstrar boas competências de leitura à 1ª vista; 
 Saber harmonizar corretamente uma escala; 
 Saber executar corretamente as cadências (I-IV-V-I); 
 Saber realizar um baixo contínuo curto que inclua os acordes de 5, 6, 6/4, 7, 

6/5, 4/3, 2/4, 4-3 e 9-8; 
 Saber acompanhar uma peça vocal ou instrumental, a 1 voz e baixo contínuo 

que inclua os acordes acima mencionados; 
 Saber tocar uma peça do período Renascentista ou Barroco a 2 vozes com algum 

enriquecimento harmónico previamente preparado; 
 Saber transcrever corretamente, em notação moderna para guitarra, as 

principais tabulaturas (Italiana, Espanhola, Francesa, Inglesa, Alemã). 
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CONTEÚDOS DOS OBJECTIVOS 
 

 Acordes Perfeitos Maiores, menores, diminutos e aumentados e suas inversões;  
 Acordes de 7ª da dominante e suas inversões;  
 Retardo do 4º para o 3º grau;  
 Cadências perfeitas (I-IV-V-I) das tonalidades até 2 alterações nas 3 posições 

melódicas;  
 Acordes de 5, 6, 6/4, 7 e 4-3 nas tonalidades até 1 alteração;  
 Noções históricas do baixo contínuo;  
 Regras gerais do baixo contínuo (particular incidência no significado das 

cifras);  
 Relação entre cifras do baixo contínuo e intervalos harmónicos;  
 Tabulaturas Renascentistas, Barrocas e Modernas.  

 
METODOLOGIA 
 

 Expor oralmente a matéria finalizada à compreensão dos conteúdos; 
 Efetuar a análise harmónica de textos musicais; 
 Realizar exercícios práticos, a efetuar durante as aulas e com dificuldade 

progressiva, com as regras gerais da realização do baixo contínuo; 
 Memorizar e automatizar alguns procedimentos práticos para a condução 

correta das vozes resultantes do encadeamento harmónico;  
 Diversificar as tipologias de atividades propostas: teoria, performance e 

criatividade;  
 Realizar testes e/ou trabalhos de avaliação no fim de cada período.  

 
PROGRAMA DA PROVA GLOBAL – 2º ANO 
 

PROVA CONTEÚDO COTAÇÃO 

1ª 
Transcrição em notação moderna de oito compassos de 
Tablatura Renascentista; 

40% 

2ª 
Realização prática de oito compassos de baixo com cifras 
com melodia na linha superior; 

40% 

3ª 
Realização prática de oito compassos de cifras modernas 
com melodia, com técnica de guitarra batente ao estilo de 
Montesardo. 

20% 
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RECURSOS 
 
 

1. Biblioteca do Conservatório - Escola das Artes disponibiliza literatura e 
informação especializada sobre educação artística e musical. O valioso espólio 
bibliográfico do Conservatório, do qual constam cerca de 20 livros e partituras do 
século XIX, foi adquirido ao longo de 65 anos e inclui 4902 partituras, 2653 
livros e publicações na sua maioria especializadas em música, educação artística, 
literatura portuguesa e história de arte; 

2. Mediateca do Conservatório - Escola das Artes - este centro de recursos dispõe 
de 8700 CDs, 59 DVDs, 50 vídeos e cerca de 3.000 LPs. 

 
BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA 
 

 Elisa Lamas: Sebenta de harmonia com vista à realização do Baixo-Cifrado, JMP, 
2008; 

 Christopher Bochmann: A Linguagem Harmónica do Tonalismo: Análises e 
Exercícios, JMP, 2007; 

 Christopher Bochmann: A Linguagem Harmónica do Tonalismo, JMP, 2003; 
 Arnold Schoenberg: Harmonia, UNESP, 1999; 
 Arnold Schoenberg: Fundamentos da Composição Musical, USP, 1996; 
 Arnold Schoenberg: Exercícios Preliminares de Contraponto, Leonard Stein, 

2001; 
 Arnold Schoenberg: Modelos para Estudiantes de Composicion, Ricordi, 1974; 
 Ludwig van Beethoven: Studien im Generalbasse, Contrapunkte und in der 

Compositions Lehre, Schubert & comp, 1853; 
 Marco Pereira: Cadernos de Harmonia, VolI e VolII Garbolights, 2011; 
 Dusan Bogdanovic: Counterpoint for Guitar, Berben, 1993; 
 Lance Bosman: Harmony for Guitar, MNS, 1991; 
 Roland H. B. Stearns: Continuo for Lutenists and Guitarists, TTU, 1992; 
 Tobe A. Richards: The Musician's Workbook, FFS, 1990; 
 Vincenzo Galilei: Dialogo, Firenze, 1631; 
 Vincenzo Galilei: Discorso, Firenze, 1639; 
 Vincenzo Galilei: Il Fronimo, Firenze, 1634; 
 Francesco Corbetta: La Guitarre Royale, Paris, 1671 e 1674; 
 Luis Milan: El Maestro, Valencia, 1535; 
 Gaspar Sanz: Instrucción de Música sobre la Guitarra Española, Zaragoza, 1674; 
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 Diana Poulton: The Collected Lute Music of John Dowland, Faber Music, 1978; 
 Johannes Hieronymus Kapsperger: Libro Primo d'Intavolatura per Liuto, Roma, 

1611; 
 Silvius Leopold Weiss: Intavolatura di Liuto, Suvini Zerboni, 1981. 
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