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Mafalda Carvalho
// 21 anos » Troviscal

Marcámos encontro com a Mafalda na 
vila onde cresceu e onde regressa sem-
pre que a agenda lhe permite, o Trovis-
cal.Na antiga Escola Primária, onde já se 
sentou como aluna e onde hoje é pro-
fessora de música dos elementos mais 
novos da União Filarmónica do Troviscal. 
Mafalda cresceu a ouvir música e a as-
sistir a concertos da banda. Um dia o pai 
- Jorge Humberto, Presidente da União 
Filarmónica do Troviscal - lembrou-se de 
lhe comprar uma flauta. Ela achou pia-
da, sobretudo à parte da montagem do 
instrumento, e daí até lhe começar a so-

prar sons e a fazer soar melodias foi uma 
questão de tempo, paixão, dedicação e 
muitas horas de estudo. Tal como o dia a 
dia dela atualmente. 
A flautista iniciou os seus estudos mu-
sicais na escola de Música da União Fi-
larmónica do Troviscal, na disciplina de 
flauta transversal com a professora Pa-
trícia Oliveira. Passados dois anos, inte-
gra a União Filarmónica do Troviscal pela 
primeira vez. Em 2000, ingressou no Con-
servatório de Música de Aveiro Calouste 
Gulbenkian onde concluiu o 5º grau com 
20 valores. A sua escolha pela carreira da 
música foi feita no 12º ano.
Mafalda frequenta o 1º ano de Mestrado 
de Performance em Flauta Transversal, 
na Escola Superior de Música, Artes do Es-
pectáculo do Porto e integra a Fundação 
Orquestra Estúdio - Guimarães Capital 
Europeia da Cultura, dirigida pelo Maes-
tro Rui Massena. Sobre esta experiência 
refere que tem sido uma das grandes 

oportunidades no percurso da música. 
“Tem sido muito enriquecedor conhecer 
novos músicos, estabelecer contactos 
com tantos jovens de cidades distintas e 
de, juntos conseguirmos cumprir os obje-
tivos sob a direção de um maestro como o 
Rui Massena”.  
Tem participado em diversas master-
classes de flauta transversal, integrado 
várias orquestras de sopro sob a direção 
de vários maestros de renome e é mem-
bro da Orquestra de Jovens de Portugal 
- Momentum Perpetuum, integra com 
regularidade a Sinfonieta da ESMAE sob a 
direção do maestro António Saiote, tendo 
trabalhado também com o maestro Pe-
dro Neves.
É membro fundador do Ensemble Con-
temporâneo do Porto. Faz parte do Trio 
Densité (flauta, clarinete e piano) e do 
Trio Cadenza (flauta, violoncelo e piano), 
com os quais realiza vários concertos e 
concursos de música de câmara.
Foi distinguida em vários concursos, mas 
aquele que mais a marcou até hoje foi um 
que a levou à Roménia, em 2010 “foi das 
experiências mais importantes até hoje, a 
par com a viagem a Taiwan em 2011 onde 
fui com banda. Nestas viagens vivemos 
aventuras inimagináveis e comprovamos 
o verdadeiro sentido e poder da música, 
uma forma universal de expressão, onde 
não há barreiras e de onde estabelecemos 
novos horizontes”.
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