
WORKSHOP
COMO CONSTRUIR PALHETAS 

DE OBOÉ

19 NOVEMBRO 2022
10H00 ÀS 16H00

DESTINATÁRIOS
Alunos de Oboé

LOCAL EMPV

FORMADORA
Branca Oliveira

CURRÍCULUM
Branca Oliveira, natural de Avanca, nasceu em 1977.Iniciou 
os seus estudos musicais aos 5 anos de idade na Escola de 
Música de Avanca. Em 1995 iniciou o estudo do Oboé no ConẨ
servatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro na classe do 
professor Domingues Silva. Em 1999 ingressou na Escola SuperiẨ
or de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), no Porto, na classe 
do professor Ricardo Lopes, obtendo o grau de bacharel em 
2003. Em 2005 ingressou na Escola Superior de Artes Aplicadas 
(ESART), em Castelo Branco, na classe do professor Nelson 
Alves, onde concluiu o seu curso de licenciatura em InstrumentiẨ
sta de Orquestra no ano de 2006. Em 2012 concluiu o 2º ciclo de 
estudos (Mestrado) em Ensino de Música.Tem participado em 
ações de formação creditadas, nomeadamente, “Artes na EduẨ
cação”, “Relações Interpessoais”, “Comunicação como Processo 
de Organização e Evolução”, “Programação Neurolinguística”, 
“Atividades Lúdico-Pedagógicas para Crianças com NEE”, 
“Combate a Incêndios-Primeira Intervenção com Extintores”, 
“Enquadramento na Organização”. 
Participou em diversas masterclasses com renomados oboístas interẨ
nacionais, tais como, Emmanuel Abhull, Ole-Henrik Dahl, Klaus Becker, 
Stephan Schilli, Christian Wieltz e Thomas Hindermull.
Colaborou com algumas orquestras a nível nacional e internacional.
Atualmente é docente de Oboé no Conservatório de Música 
Terras de Santa Maria.



OBJETIVOS
Workshop de construção de palhetas de oboé
Promover a aquisição de competências nos domínios 
da confeção de palhetas;
Demonstrar como o processo de confeção de palhetas 
é inseparável no processo de aprendizagem do oboísta;
Desenvolver o sentido de responsabilidade e a 
capacidade de autodeterminação;

DESTINATÁRIOS
Alunos de oboé;
Participantes: 20€

DATA E LOCAL
Terá lugar no dia 19 de novembro de 2022, das 10H00 
às 16H00, nas instalações da Escola de Música da 
Póvoa de Varzim, com o endereço: Rua D.Maria I, 
nº56, 4490-538 Póvoa de Varzim

Os participantes deverão preencher a ficha anexa.
A ficha de inscrição deverá ser entregue até ao dia 16 
de novembro, na Escola de Música da Póvoa de 
Varzim. Opcionalmente, o pagamento da inscrição 
poderá ser feito através de transferência bancária 
(IBAN: PT50 0035 0666 0007 9949 33060), enviando o 
respetivo comprovativo para o endereço eletrónico 
hugomesquita@cm-pvarzim.pt, devidamente identiẨ
ficado com o nome do participante que se inscreve.

FICHA DE INSCRIÇÃO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Em caso de desistência não haverá lugar a reembolso.
As situações omissas neste regulamente serão devidẨ
amente analisadas pela organização do Workshop

CONTATOS
Para esclarecimento de dúvidas, os participantes 
deverão contactar a Escola de Música da Póvoa de 
Varzim através do telefone 252614145 ou através do 
endereço eletrónico dp.empv@gmail.com

INSCRIÇÕES: ATÉ DIA 
16 NOVEMBRO

Informações: dp.empv@gmail.com ou 
através do telefone 252 614 145

Workshop de Oboé.


