
MARIA JOAQUINA COELHO DA  MOTA

É natural de Vila Nova de Gaia.

Concluiu o Curso  Geral de Flauta no Conservatório  do Porto  com o  professor 

Olavo Barros e o Bacharelato  na Escola Superior de  Música e Artes do 

Espectáculo da mesma cidade  com o professor Eduardo Lucena. Prosseguiu 

os estudos superiores na Holanda na Constantijn Huygens Hogeschool voor de 

Kunsten na Holanda onde concluiu  a licenciatura com o  professor Jorge 

Caryevschi. Possui o 7º grau de violoncelo.

Participou em diversos Cursos de  Aperfeiçoamento com os flautistas Pedro 

Couto Soares,  Wendy Quinlan, Wilbert Hazelzet,  Leonora Pameijer,  Peggy 

Schecter,  Harrie  Starreveld  e Aurèle Nicolet. Como violoncelista participou em 

Cursos de  Aperfeiçoamento com os professores Clélia vital,  Paulo  Gaio  Lima, 

Maria de Macedo e Maria Holl.

Foi bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian

Obteve  o 2º Prémio  no “Prémio Jovens Músicos”, nível superior,  em 1992, não 

tendo sido atribuído o primeiro  prémio. Participou em diversos recitais a solo  e 

com orquestra em Portugal e no estrangeiro.

Dirigiu o Coro “Per Vocalis” desde a sua fundação em 1995 até 2009.

Lecionou na Escola Municipal de Música da Póvoa de  Varzim,  no Conservatório 

de  Música de  Águeda,  na Artave e na Academia de  Música Óscar da Silva. 

Atualmente é professora de Flauta na Escola de Música de  Perosinho e na 

Academia de Música de Castelo de Paiva.

Faz parte  da Orquestra de Salão do  Jardim Passos Manuel do  Coliseu do Porto 

desde 1998.

✂

FICHA DE INSCRIÇÃO
(destacar pelo picotado e enviar/entregar na portaria do Conservatório de Música de S. José 

da Guarda ou por email para conservatoriodaguarda@gmail.com)

Nome        

Idade  

Morada        

Código Postal     

Cidade        

Telefone   Email       

Escola que frequenta       

Grau de instrumento que frequenta   

Obras que pretende trabalhar     

        

Participante (50€)     ⃣      |    Ouvinte (25€)     ⃣ 

Participante  CMSJG (40€)     ⃣      |    Ouvinte/Iniciação CMSJG (25€)     ⃣

Pagamento por cheque bancário ou numerário no acto da inscrição.

Caso pretenda alojamento (17,5€ por noite com pequeno almoço) por favor 

entre em contacto com a brevidade possível.

    ,   de    de 2012

O Enc. de Educação      

mailto:conservatoriodaguarda@gmail.com
mailto:conservatoriodaguarda@gmail.com


Com o objectivo de complementar a formação específica dos nossos alunos, ao 

mesmo tempo que lhes proporcionamos uma diversidade de aprendizagens e 

saberes, o Conservatório de Música de S. José da Guarda propõe a realização da 

segunda edição do CURSO DE APERFEIÇOAMENTO MUSICAL EM FLAUTA com a 

Professora Joaquina Mota.

O Curso de Aperfeiçoamento Musical em Flauta funcionará em regime de aula 

aberta, assistida por todos os participantes, onde os alunos têm oportunidade de 

aprender quer através da sua performance individual para o Professor, quer pela 

visualização das aulas dos colegas ou da prática de música de conjunto, 

proporcionando um excepcional ambiente de interacção e aprendizagem, que 

complementará o modelo de aulas semanais que as escolas do ensino artístico 

oferecem ao longo do ano.

Durante este curso serão trabalhados aspectos técnicos, performativos e 

interpretativos de acordo com as necessidades de cada aluno. Serão também 

abordados temas gerais como: respiração, articulação, timbre, som, fraseado, 

embocadura e postura, entre outros.

Informações:

Horários: 10h às 13h e das 14h30 às 18h30

Conservatório de Música de S. José da Guarda

Quinta Sra. do Mileu 6300-586 Guarda

Data limite de inscrição e pagamento da propina 20 Março.

O valor da propina não é reembolsável | Almoço não incluído na propina.

Os alunos devem fazer-se acompanhar das partituras e métodos de estudos que 

pretendem trabalhar | Pianista acompanhador: Prof. Domenico Ricci.

Serão distribuídos diplomas de participação na audição final do curso.

Durante a realização do Curso os alunos, quando menores, não estão 

autorizados a sair do edifício do Conservatório sem autorização ou 

acompanhamento do Enc. de Educação.


