
               

 

 

Boletim de Inscrição 

Nome completo 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Idade                                       Telefone 

________________                        __________________________ 
 
Morada 
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

E-mail 

_________________________________________________________ 

Habilitações musicais 
_________________________________________________________ 

Obras a trabalhar (facultativo) 
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

NIF para recibo:______________________________________ 

Almoço               18/12 ◯                    19/12 ◯ 

Modalidade de inscrição 

Aluno EAB:   Participante 
                                           Ouvinte 
Aluno externo:              Participante 
                                           Ouvinte 

Objetivo 

A atividade proposta consiste num programa de 
carácter pedagógico e cultural, que tem como foco 
o desenvolvimento musical e humano dos jovens 
flautistas. Tem como objetivo promover a partilha 
de conhecimentos.  
 

Contacte-nos 

Telefone:  234 752 648 
E-mail: info@escolartes.com 
Web: www.escolartes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTERCLASSE FLAUTA 
TRANSVERSAL 
Orientado por Sara Silva 
18 /19 dezembro 2017 

MASTERCLASSE 
FLAUTA TRANSVERSAL 
Rua Jaime Pato, n.º 8 
3770 – 410 Troviscal 
(OBR) 
Portugal 

MASTERCLASSE 
FLAUTA 

TRANSVERSAL 
_________________________________________ 

Orientado por Sara Silva 

_______________________________________ 

18 e 19 de dezembro de 2017 



 

Sara Silva 
 

Iniciou os seus estudos musicais aos onze anos no 
Conservatório de Música de Fornos, atual 
Conservatório de Música Terras de Santa Maria, na 
classe de Flauta Transversal. Como flautista 
apresentou-se com a Banda Sinfónica Portuguesa, 
Orquestra e Banda Sinfónica de Jovens de Santa 
Maria da Feira, Banda Sinfónica da Bairrada, 
Orquestra Sinfónica do Conservatório de Música de 
Fornos, Orquestra de Sopros do DeCA da UA, 
Orquestra Sinfónica da Universidade de Aveiro e 
Orquestra Filarmonia das Beiras, Orquestra 
Filarmonia de Gaia e Orquestra ESART. 
Integrou o Duo Daniels’ Satyre (flauta e percussão) 
com o qual já atuou nos Festivais de Outono | Aveiro 
e na Högskolan för scen och Musik em Gotemburgo | 
Suécia. É desde 2015 mestre em Ensino da Música 
pela Universidade de Aveiro, onde posteriormente 
lecionou Flauta Transversal, 
Literatura (Licenciatura em Música) e Didática 
Específica (Mestrado em Ensino da Música). 
Entre 2015 e 2016 foi aluna do ilustre mestre Trevor 
Wye, frequentando o seu estúdio em Inglaterra. 
Atualmente leciona flauta transversal na Academia 
de Música de Costa Cabral. 

_________________________________________ 
 

Destinado a alunos de flauta 
transversal do ensino básico, 
complementar, profissional e 

superior. 
_________________________________________ 

 

Modalidades de inscrição e Vagas 

Participantes: terão acesso a 1 aula de 50 minutos 
ou o mesmo tempo repartido em 2 aulas. 
Ouvintes: acesso a assistir a todas as aulas. 

As vagas serão preenchidas por ordem de chegada 
das inscrições com o respetivo comprovativo de 
pagamento. As vagas são limitadas a alunos 
participantes, mas são ilimitadas a alunos 
ouvintes.  

Outros assuntos 

No final da Masterclasse será entregue um 
certificado da participação. 
A Masterclasse terá lugar na Escola de Artes da 
Bairrada. 
A Escola poderá tratar de reserva de almoço a ser 
servido em edifício adjacente, mediante 
pagamento de 4,00€ por dia. 
Todos os casos omissos neste regulamento serão 
decididos pela organização. 
 

O horário do curso será divulgado aos inscritos 
uma semana antes do curso. 
Inscrição 
Os candidatos deverão enviar o boletim de 
inscrição devidamente preenchido para o 
endereço de eletrónico info@escolartes.com ou 
via correio para a morada Escola de Artes da 
Bairrada, Rua Jaime Pato, n.º 8, 3770 – 410, 
Troviscal (Oliveira do Bairro), PORTUGAL. 
 
As inscrições deverão ser enviadas até dia 3 de 
dezembro, assim como o respetivo pagamento, só 
será válida após o pagamento e comprovativo. 
Em caso de desistência o montante 
correspondente à inscrição não será reembolsado. 
Modalidades de Pagamento 

Transferência bancária: NIB 0045 3211 
4023 5280 8679 0 – Escola de Artes da Bairrada. 
 
Cheque à ordem de: Escola de Artes da Bairrada 
(entregar na secretaria da EAB). 
 
Monetário: entregar a quantia na secretaria da 
escola. 
Preçário 

Alunos externos: 
          - participantes: 35,00 € 
          - ouvintes: 10,00 € 
Alunos da EAB: 
          - participantes: 20,00 € 
          - ouvintes: 10,00€ 
Almoço 
          -  4,00 € (por dia) 
       
 


