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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

«Sing the World» no concelho de Torres Vedras 
 
21/02/2023 
Clave de Soft - Música, Educação e Cultura 
www.clavedesoft.pt 
www.singtheworld.eu 

 
O projeto «Sing the World» irá reunir a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de São 
Gonçalo numa produção profissional que será editada em formato DVD Musical. 
 
Com o reconhecimento dos Ministérios da Educação e da Cultura, o projeto «Sing the World» é uma 
iniciativa da Clave de Soft – Música, Educação e Cultura (www.clavedesoft.pt) que leva às escolas 
portuguesas a oportunidade de vivenciarem uma experiência singular, envolvendo alunos, 
professores, auxiliares da ação educativa e pais, na gravação, edição e lançamento de um DVD com 
canções de todo o Mundo. 
 

A gravação deste trabalho irá decorrer nos dias 27 e 28 de abril no auditório do Grémio Artístico 
Torreense. 
  
Como corolário da iniciativa, será organizado um espetáculo para a apresentação do DVD, no dia 2 de 
junho. A comunidade educativa subirá então ao palco para interpretar, agora ao vivo, as canções gravadas 
no DVD, com projeção simultânea em ecrã gigante dos seus videoclipes. 
 
No final do evento, plateia e palco unem-se para entoar pela primeira vez o hino do Agrupamento de 
Escolas de São Gonçalo, criado para o efeito. 
 
«Sing the World» é um projeto de emoções fortes que promove a identidade da instituição educativa, 
fomenta a partilha e a união da comunidade escolar e contribui ativamente para a descoberta de um 
legado único no Mundo - a sua herança musical! 
 
 
 
CONTACTOS: 
 

Clave de Soft - Música, Educação e Cultura 

João Mota Oliveira (mentor do projeto) | tlm. 919 378 411 | geral@clavedesoft.pt 
 
Agrupamento de Escolas de São Gonçalo 

Fernando Santos (direção do agrupamento) | tel. 917 687 228| direcao@ag-sg.net 
Isabel Gomes (coordenadora do projeto) | tlm. 931 195 610| isabel.gomes.f1914@ag-sg.net 
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