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CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SINTRA
Das 15.00h às 18.00h

Paulo Cordeiro 
Iniciou os estudos musicais aos 13 anos de idade na Sociedade Vestia-
riense, Alcobaça. Aos 18 anos começou a aprender a tocar trombone de 
varas com o professor Hugo Assunção. No ano de 1989 iniciou o curso 
no Conservatório Nacional de Música, onde completou no ano 1992/93 a 
disciplina de acústica, no ano 1996/97 as disciplinas de formação musi-
cal, história da música, práticas de teclado e classe conjunto. 

No ano 1997/98 concluiu  a disciplina de trombone e terminou o 3º ano 
de análise e técnicas de composição com o professor Álvaro Salazar.

Em 2005 terminou o Curso Superior de Trombone (via ensino) na Uni-
versidade de Évora. Tem colaborado com vários grupos de câmara e or-
questras nacionais. Recentemente tem participado como instrumentista 
de trombone barroco sacabuxa tenor em vários grupos de música antiga.

Em 2013 concluiu o Mestrado em Pedagogia do Instrumento no Instituto 
Piaget. No Conservatório de Música de Sintra lecciona as disciplinas de 
Trombone, Tuba, Eufónio, Classe de Conjunto e Música para Bebés.

Masterclasse de Trombone
para alunos de bandas filarmónicas

Instituição de Utilidade Pública
fundada em 1975

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: tel: 219162628 
ou email: conservatoriodemusicadesintra@gmail.com 

Gratuito

inscrição 

prévia



FICHA DE INSCRIÇÃO

Estas masterclasses enquadram-se 
num programa de formação dirigidas  
a alunos de bandas filarmónicas  que 
o Conservatório de Sintra tem vindo a 
dinamizar. 

Neste ano lectivo, as masterclasses 
decorrem nas instalações do 
Conservatório e serão leccionadas 
por professores que integram o seu 
corpo docente.

Nome ____________________________________________________

__________________________________________________________

Contribuinte fiscal  _____________________

Morada  __________________________________________________

_________________________________________________________

Código-Postal  ________ / _______ | ___________________

E-mail  ___________________________________________________

Telefone:  ________________ | Telemóvel: _____________________

Conservatório/escola que frequenta: 

_________________________________________________________

Banda Filarmónica _________________________________________

__________________________________________________________

Preencha a ficha e entregue na secretaria do Conservatório ou envie 

para o conservatoriodemusicadesintra@gmail.com

Masterclass de Trombone | 20 Fevereiro de 2016

Visite o nosso site e mantenha-se informado
www.conservatoriodemusicadesintra.org
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