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Masterclasse de Oboé
Com Salvador Parola

Conservatório de Música de Sintra
13 de Fevereiro 2016 

Das 09.30h às 13.00h e das 14.30h às 18.00h

Salvador Parola

Salvador António dos Santos Parola nasceu em Sintra em 1977, 
iniciando os seus estudos musicais em 1988 na Banda de Música 
de Almoçageme com o maestro Guilherme Marau.
Aos 16 anos de idade ingressou no Conservatório Nacional de Lisboa, 
onde finalizou o 6º grau do Curso de Oboé tendo sido aluno do Prof. 
Lopes da Cruz. Em 2005 termina a Licenciatura em Instrumentista 
de Orquestra (Oboé) na Academia Nacional Superior de Orquestra, 
sob a orientação do prof. Hristo Kasmetski. Actualmente encontra-se 
a finalizar a profissionalização, inserida no Mestrado em Ensino da 
Música (Oboé) na Academia Nacional de Orquestra em parceria com 
a Universidade Lusíada.
Pertence à Banda Sinfónica do Exército desde 1997 desempenhando 
funções de solista em Oboé e Corne Inglês.
Foi membro efetivo da Orquestra Sinfónica Juvenil entre 1998 e 
2001, tendo na temporada 2000/2001 tocado a solo com a referida 
orquestra.
No âmbito de Música de Câmara é membro fundador do Trio Pasculli 
e do Mezzo Voice Ensemble, participando periodicamente com 
outros grupos de música de câmara.
Participou em diversos cursos de aperfeiçoamento sob a orientação 
de J.C.Jaboulay, Ernest Rombout, Chistian Wetzel, Isaac Duarte, 
Washington Barella e Paul Dombrecht.
Tem colaborado como convidado a tocar com a Orquestra Gulbenkian, 
Orquestra Sinfónica Portuguesa, Orquestra Metropolitana de Lisboa, 
Orquestra Sinfonietta de Lisboa, Orquestra de Câmara Portuguesa, 
Orquestra de Cascais e Oeiras entre outras. Trabalhou com maes-
tros como Lawrence Foster, Ivo Cruz, Christopher Bochamann, 
Jean-Marc Burfin, Omri Hadari, Joana Carneiro, entre outros.     
Na docência, lecionou iniciação e formação musical. Desde 2009 é 
professor da classe de oboé na Escola de Musica do Conservatório 
Nacional.

FICHA DE INSCRIÇÃO

Instituição de Utilidade Pública
fundada em 1975



FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome ______________________________________________________

___________________________________________________________

Contribuinte fiscal  _____________________

Morada  ____________________________________________________

___________________________________________________________

Código-Postal  ________ / _______ | ___________________

E-mail  _____________________________________________________

Telefone:  __________________ | Telemóvel: ______________________

Conservatório/escola que frequenta: ____________________________

____________________________________________________________

Repertório a interpretar _______________________________________

____________________________________________________________

Modalidade em que se inscreve:

      Aluno do Conservatório de Sintra - 19,00 €

      Aluno externo - 25,00 €

      Ouvinte - 5,00 €

NIB para pagamento: 0035 0692 00000468630 56 (CGD). 

Preencha a ficha e entregue na secretaria do Conservatório ou envie para 
conservatoriodemusicadesintra@gmail.com. Se efectuar o pagamento por 
transferência bancária envie também o comprovativo por email.

35% do valor das inscrições
reverte para a Missão 2017 - angariação de fundos 
para as novas instalações do CMS

O Conservatório de Música de Sintra é uma associação 
sem fins lucrativos e de utilidade pública fundada em 
1975. É a única escola de ensino artístico especializado 
da música e com autonomia pedagógica no concelho de 
Sintra. A sua oferta educativa abrange todo o percurso 
escolar desde o curso de música para bebés, a partir dos 
9 meses, e iniciação musical (dos 3 aos 9 anos) ao curso 
básico e secundário de música, incluindo cursos livres e 
masterclasses, entre outras actividades.

A missão do Conservatório de Música de Sintra é promover o 
ensino da música, formando futuros profissionais e proporcio-
nando a todos uma formação e vivência musical plena, que 
contribua para o seu desenvolvimento pessoal e cognitivo.

Até 2017 o Conservatório de Música de Sintra abraça o 
maior desafio dos seus 40 anos de actividade: a transfe-
rência para novas instalações, que permitam proporcionar 
melhores condições de trabalho para alunos, professores e 
toda a comunidade escolar.

Nesta masterclasse, para além das aulas individuais, o 
professor Salvador Parola irá transmitir aos participantes 
algumas técnicas base e metodologias de estudo, bem 
como sobre montagem e raspagem de palhetas.


	Nome 1: 
	Nome 2: 
	Contribuinte fiscal: 
	Morada 1: 
	Morada 2: 
	CódigoPostal: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Email: 
	Telefone: 
	Telemóvel: 
	Conservatórioescola que frequenta 1: 
	Conservatórioescola que frequenta 2: 
	Repertório a interpretar 1: 
	Repertório a interpretar 2: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off


