
O Conservatório de Música de Sintra é uma associação 

sem fins lucrativos e de utilidade pública fundada em 

1975. É a única escola de ensino artístico especializado 

da música e com autonomia pedagógica no concelho 

de Sintra. A nossa oferta educativa 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 profis-

sionais e proporcionando a todos uma formação e 

vivência musical plena, que contribua para o seu desen-

volvimento 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 criatividade e vivência da música. Um 

lugar aberto a todos, com um auditório que sirva toda a 

comunidade.

PARTICIPE NA MISSÃO 2017!

www.conservatoriodemusicadesintra.org
www.facebook.com/conservatoriomusicasintra 

 

MASTERCLASS
SAXOFONE

Com JOÃO PEDRO SILVA

* INSCRIÇÕES ATÉ 31 DE OUTUBRO
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SINTRA (Rinchoa)

Praceta das Amoreiras, n.º 6 | junto à estação da CP
Telefone: 219162628

E-mail: conservatoriodemusicadesintra@gmail.com

9 e 10 de NOVEMBRO de 2013
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SINTRA

Sábado e domingo | 09.30h - 18.00h

Com a colaboração dos professores 
Ricardo Pires e Ricardo Vieira do CMS

20% do valor das inscrições reverte 
para a Missão 2017 -  construção 
do novo edifício do Conservatório. 

FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS PESSOAIS

Nome: ………………………………………………………….

.......................................................................................................

Contribuinte fiscal: ……………………………………….

Morada: ……………………………………………………......

.......................................................................................................  

Cód. Postal: …………...…......

Localidade: ………………......

E-mail: ………………………………………………………….

Tel.f: …………………..... Telm: ……………………….........

Conservatório/ escola que frequenta: 

.......................................................................................................

Repertório a interpretar: .........................................

............................................................................................

Valor da Inscrição: 

Alunos e associados do CMS: 30 €

Participantes externos: 40 €

Ouvintes (lotação limitada): 15 €

NIB 0035 0692 00000468630 56 CGD



Masterclass com programa livre, dirigida a alunos dos 

cursos básico, secundário, bem como a alunos do 

superior.

Os participantes têm a oportunidade de desenvolver 

as suas competências técnicas, em duas aulas que se 

caracterizam por um trabalho individualizado com 

cada aluno, mas com espaço para trabalho em 

ensemble nos dois dias. 

A turma é limitada a  25 participantes.

Iniciou os seus estudos musicais na Sociedade Filar-

mónica Humanitária, em Palmela. Estudou na Escola 

Profissional de Música de Almada, na Escola de Jazz 

Luís Villas Boas (Hot Clube de Portugal) e na Escola 

Superior de Música de Lisboa, onde concluiu a licen-

ciatura em saxofone, o Mestrado em Música – Saxo-

fone e o Mestrado em ensino da Música. Em regime 

de Masterclasse também estudou com Daniel De�a-

yet, James Houlik, Jean-Marie Londeix, Claude 

Delangle, Jean-Yves Formeau, Henk Van Twillert, 

Vicent David, Pierric Leman, Stephàne Laporte, Carlos 

Martins, entre outros. 

Como convidado tem integrado diversas formações, 

destacando-se a Orquestra Sinfónica Portuguesa, 

Orquestra Metropolitana de Lisboa, Big Band do Hot 

Clube de Portugal e Orquestra Sinfonietta de Lisboa. 

Como membro do Quarteto Artemsax, apresentou-

se a solo com a Sinfonietta de Lisboa e com a Banda 

da Armada Portuguesa e representou Portugal no XIV 

Congresso Mundial de Saxofone na Eslovénia. 

Gravou e editou o disco “TIBI – Nova Música contem-

porânea Portuguesa e Americana para saxofone e 

mais…”. Em co-autoria com Lino Guerreiro, escreveu 

o livro “O Saxofone Pedagógico”, o primeiro método 

português para a aprendizagem do saxofone, que 

será editado em 2013 pela AVA Musical Editions.

João Pedro Silva

Objectivos gerais

É Professor de Saxofone e Música de Câmara na 

Escola Profissional de Música da Metropolitana, e 

Conservatório Regional de Palmela. É membro 

fundador do Quinteto Lusotango, Quarteto Artemsax, 

Urban Ensemble e L.U.M.E. - Lisbon Underground 

Music Ensemble. 

É diretor artístico do Festival Internacional de Saxofo-

ne de Palmela e do Ensemble de Saxofones de 

Palmela (www.fispalmela.org).

João Pedro Silva é artista YAMAHA e como elemento 

do Quarteto Artemsax é Artista Rico.
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