
Missão 2017
O Conservatório de Música de Sintra é uma associação sem 
fins lucrativos e de utilidade pública fundada em 1975. É a úni-
ca 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, in-
cluindo 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 propor-
cionando 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: uma nova 
sede na Quinta da Fidalga, situada em Agualva-Cacém. 

Imóvel de Interesse Municipal, datado do século XVIII, o Pa-
lácio da Quinta da Fidalga foi cedido pela Câmara de Sintra, 
mas necessita de profundas obras de reabilitação. O palácio 
possui um edifício principal, capela e edifícios adjacentes que 
serão alvo de restauro e adaptação a novas funções a partir 
de um projecto do atelier ARX Portugal. Contamos com a aju-
da de todos para a concretização desta importante Missão.

* Após 09 de Março as inscrições ficam condicionadas 
à existência de vagas e sofrem um agravamento de 15,00 €
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VALOR DE INSCRIÇÃO ATÉ 09 DE MARÇO *
Alunos e associados do Conservatório - 40,00 €
Alunos externos - 50,00 € euros
Ouvintes - 15,00 €

NIB: 0035 0692 00000468630 56 (CGD)

DESCONTO DE ALOJAMENTO NO HOTEL ÍBIS SINTRA
Os participantes que residam fora de Lisboa podem 
beneficiar de 10% de desconto sobre o preço de balcão 
no Hotel Íbis Sintra, devendo efectuar a reserva 
para o e-mail: h3341@accor.com, mencionando 
a participação no Festival Clarinetes em Sintra.

PARTICIPE NA MISSÃO 2017
20% do valor das inscrições 
reverte para a Missão 2017 

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SINTRA
Praceta das Amoreira, n.º 6 (Rinchoa)
Tel: 219162628 | E-mail: conservatoriodemusicadesintra@gmail.com
Web: www.conservatoriodemusicadesintra.org
www.facebook.com/conservatoriomusicasintra

Masterclass de Clarinete
Com o professor Nuno Pinto 

[Escola Superior de  Música, Artes e Espectáculo]

14 e 15 de Março 2015
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SINTRA 

9.30h - 13.00h / 14.30h - 18.30h

Alunos do Conservatório: 40,00 € 
Alunos externos: 50,00 €

Ouvintes: 15,00 €

INSCRIÇÕES ATÉ 09 DE MARÇO

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SINTRA
Tel: 219162628 | E-mail: conservatoriodemusicadesintra@gmail.com

Praceta das Amoreiras, n.º 6 (Rinchoa) - 2635-103 Rio de Mouro 

PATROCINADOR PRINCIPAL PATROCINADORES
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Nuno Pinto
Artista das marcas Buffet Crampon e D’Addario Wood-
winds, Nuno Pinto é descrito pela imprensa como um 
“clarinetista de génio” (Daniel Babiloni), “brilhante” 
(Nicholas Cox) e “ao nível dos grandes virtuosos inter-
nacionais do instrumento” (Bernardo Mariano).
Estudou clarinete com Saul Silva, António Saiote, 
Michel Arrignon e Alain Damiens, em Portugal e 
França e tem dedicado uma grande parte do seu 
trabalho à música de câmara e à música contem-
porânea, sendo membro fundador dos grupos de 
câmara Camerata Senza Misura, Trivm de Palhetas 
e Clarinetes Ad Libitum, tendo tocado também com 
alguns dos melhores músicos da atualidade. É ainda 
membro da OrchestrUtopica, do Grupo Música Nova 
e do Sond’Ar-te Electric Ensemble, para além de tocar 
em duo com a pianista Elsa Silva.
Enquanto solista ou integrado em grupos de câmara 
e ensembles, esteve presente nas estreias de mais 
de 150 obras de 70 compositores e é dedicatário de 
várias obras.
Foi solista com várias orquestras e tem participado 
em Festivais Internacionais de Música na Europa, 
América e Ásia.
A sua discografia inclui gravações em áreas tão di-
versas como a música contemporânea, de câmara, 
ensemble, world music e jazz.
É professor de Clarinete e de Música de Câmara na Esco-
la Superior de Música e Artes do Espectáculo, no Porto.

www.nunopinto.pt

Com direcção artística do professor 
Hélder Gonçalves, o Festival Clarinetes 
em Sintra é um evento anual, promovido 
pelo Conservatório de Música de Sin-
tra. A sua programação estende-se ao 
longo vários meses, integrando mas-
terclasses, concursos e exposições 
de instrumentos para um público es-
pecializado, mas também concertos e 
recitais dirigidos ao grande público.
A 1ª edição decorreu em 2014, com a 
realização de duas masterclasses com 
os professores Nuno Pinto (Janeiro/
Fevereiro) e Carlos Alves (Novembro) 
e um concerto com a Banda Sinfónica 
da GNR, tendo Nuno Pinto como solis-
ta, no Centro Cultural Olga Cadaval.
Em 2015 pretende-se consolidar a 
linha de programação seguida na 1ª 
edição, investindo na componente 
pedagógica, que é prerrogativa de uma 
instituição como o Conservatório de 
Sintra.

Solista internacional e docente de 
grande prestígio, Nuno Pinto 
raramente dirige masterclasses 
na região de Lisboa, pelo que o 
convite dirigido pelo Festival 
Clarinetes em Sintra constitui uma 
excelente oportunidade para os 
alunos residentes na Área 
Metropolitana de Lisboa (e não só) 
aprenderem com um dos mais con-
ceituados clarinetistas portugueses.

O programa da masterclass inclui ainda:

Atelier de manutenção diária do clarinete pelo luthier
Márcio Pereira (Winds Corner)

Exposição e venda de clarinetes e acessórios a cargo 
da Russomúsica

Apresentação de palhetas e acessórios da marca 
D’Addario Woodwinds
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