
NOVOS

CURSOS LIVRES
2013/2014

TÉCNICA VOCAL
Com Margarida Marecos

GAITA DE FOLES
Com Gonçalo do Carmo

GUITARRA ELÉCTRICA
Com Márcio Belezas e Nuno Cintrão

INSCRIÇÃO 

GRATUITA

DE 03 A 13/09

O Conservatório de Música de Sintra é uma asso-

ciação sem fins lucrativos e de utilidade pública 

fundada em 1975. É a única escola de ensino artísti-

co especializado da música e com autonomia peda-

gógica no concelho de Sintra. A nossa oferta educa-

tiva abrange todo o percurso escolar desde o curso 

de  música para bebés e iniciação musical 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 proporcionando a todos uma 

formação e vivência musical plena, que contribua 

para o seu desenvolvimento pessoal e cognitivo. 

De 2013 a 2017 o Conservatório de Música de Sintra 

enfrenta o maior desafio das suas quase quatro 

décadas de actividade: a construção de um novo 

edifício onde caiba ainda mais música em diálogo 

com outras artes. Uma casa nova com mais salas 

para mais alunos, com mais espaço para a criativida-

de e vivência da música. Um lugar aberto a todos, 

com um auditório que sirva toda a comunidade.

PARTICIPE NA MISSÃO 2017!

www.conservatoriodemusicadesintra.org

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SINTRA (Rinchoa)
Praceta das Amoreiras, n.º 6 | junto à estação da CP

Telefone: 219162628
E-mail: conservatoriodemusicadesintra@gmail.com

www.facebook.com/conservatoriomusicasintra  

FICHA DE INSCRIÇÃO | AULAS ABERTAS

ALUNO

Nome completo _____________________________
____________________________________________

Data de nascimento ___/___/______

Email (maiúsculas)  ___________________________
____________________________________________

Telefone: _________________ 

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Nome completo _____________________________
____________________________________________

Email (maiúsculas)  ___________________________
____________________________________________

Grau de Parentesco __________________________

Telefone: _________________ 

CURSO

TÉCNICA VOCAL

21 de Setembro        28 de Setembro 

GUITARRA ELÉCTRICA

11 de Setembro        14 de Setembro 

C
U
R
S
O
S

TRAGA 

UM AMIGO =

DESCONTO

10% *

* TRAGA UM AMIGO E BENEFICIE DE 10% DE 
DESCONTO NA SEGUNDA MENSALIDADE.



Direccionado não apenas a alunos dos cursos básico e 

secundário de música, coralistas, cantores e atores, 

mas também a todos os interessados na descoberta 

da sua própria voz, este curso visa a aquisição, desen-

volvimento e melhoria de competências para a prática 

vocal (postura, respiração, colocação, registo, articu-

lação, fraseado, interpretação, entre outros) e também 

a sua aplicação e adequação técnica a diversos géne-

ros e estilos como a música coral, a ópera, o cabaret, o 

musical, a música pop, o jazz, entre outros.  Para além 

da prática de exercícios, os alunos terão a oportunida-

de de se apresentarem em audições e concertos 

promovidos pelo Conservatório ao longo do ano.

TÉCNICA
VOCAL

AULAS ABERTAS 
21 e 28 de Setembro | 11.45h-12.30h

Entrada gratuita, mediante inscrição prévia por e-mail.

Propinas | 10 prestações por ano
Aula com três alunos - 65,00 € (valor anual: 650,00 €)

Aula com dois alunos - 90,00€ (valor anual: 900,00 €)

Aula individual - 160,00 € (valor anual: 1600,00 €)

Inscrição: 50,00 € (gratuita até 13 de Setembro)

Jóia de associado - 35,00 €

Quota anual de associado - 22,00 €

Este curso procura relacionar e complementar o 

ensino tradicional deste instrumento (sempre feito de 

forma oral) com uma nova abordagem assente 

também no uso de partituras e recorrendo à teoria 

musical. O programa é composto por peças seleccio-

nadas pelo docente que permitem que o aluno fique 

com uma consciência da potencialidade instrumental 

da gaita galega. A escolha do repertório tende a ser 

variada e tem também por base, além do repertório 

tradicional da gaita galega, adaptações de peças tradi-

cionalmente cantadas e/ou tocadas noutros instru-

mentos ou noutras gaitas-de-foles do mundo, bem 

como peças de outras épocas nomeadamente 

medievais. 

GAITA
DE FOLES

Propinas | 10 prestações por ano
Aula com quatro alunos - 35,00€ (valor anual: 350,00 €)

Aula com três alunos - 40,00 € (valor anual: 400,00 €)

Aula individual - 160,00 € (valor anual: 1600,00 €)

Inscrição: 50,00 € (gratuita até 13 de Setembro)

Jóia de associado - 35,00 €

Quota anual de associado - 22,00 €

Com a duração de 1 ano, este curso proporciona aos 

alunos o primeiro contacto com o instrumento que de 

uma forma estruturada lhes permitirá adquirir as ferra-

mentas de base para uma aprendizagem mais apro-

fundada.  O currículo está organizado de forma a ir ao 

encontro das motivações dos alunos e simultanea-

mente desenvolver as competências técnicas neces-

sárias, proporcionando experiências de aprendizagem 

diversificadas. No final do curso os alunos deverão ter 

desenvolvido:  competências básicas de acompanha-

mento, solos e improvisação em diferentes repertó-

rios; conhecimentos básicos na manipulação dos 

sons na guitarra eléctrica (efeitos); competências 

básicas de gravação áudio (no final terão um cd com 

música gravada por eles).

GUITARRA
ELÉCTRICA

AULAS ABERTAS 
11 de Setembro | 18.30h-20.00h
14 de Setembro | 10.00h-11.30h

Entrada gratuita, mediante inscrição prévia por e-mail.

Propinas | 10 prestações por ano
Aula com quatro alunos - 40,00 € (valor anual: 400,00 €)

Aula com três alunos - 65,00 € (valor anual: 650,00 €)

Aula com dois alunos - 90,00€ (valor anual: 900,00 €)

Aula individual - 160,00 € (valor anual: 1600,00 €)

Inscrição: 50,00 € (gratuita até 13 de Setembro)

Jóia de associado - 35,00 €

Quota anual de associado - 22,00 €
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