
27 de Maio de 2017
Conservatório de MúsiCa de sintra

Das 14.30h às 17.30h

inForMaÇÕes e insCriÇÕes
telefone: 219162628 | e-mail: conservatoriodemusicadesintra@gmail.com

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

NelsoN RodRigues iniciou os estudos musicais na Ban-
da Filarmónica de Mourão. aos 11 anos ingressou na es-
cola Profissional de Música de Évora (ePMev), na classe de 
oboé dos professores andrew swinnerton e Luís Marques. 
em 2001 ingressa na escola superior de Musica de Lisboa 
na classe de oboé do Professor andrew swinnerton. 
em 2002 ingressa na Banda de Música da Força aérea 
Portuguesa e, em 2005, é admitido na Banda sinfónica da 
Gnr.  Frequentou cursos e masterclasses com prestigi-
ados oboístas: alex Klein, ernest raumbout, omar Zoboli, 
Paul dombreck, Michael Garreti, sally dean, entre outros. 
É professor de oboé no Conservatório de Música de sintra.

RiCARdo PiRes estudou no Conservatório de Música de 
Águeda, aveiro, e escola Profissional de Música de espi-
nho. Concluiu a licenciatura em saxofone na escola supe-
rior de Música de Lisboa, e Mestrado em saxofone - perfor-
mance na Universidade de Évora e Mestrado em ensino da 
Música na escola superior de Música de Lisboa. Frequen-
tou masterclasses com o Quarteto de saxofones de ames-
terdão, stéphane Laporte, Jean-Yves Fourmeau, Claude 
delangle, antónio Felipe Belijar, entre outros. Laureado em 
vários concursos: 1.º Classificado Concurso Jovens solis-
tas ePMe 2001 e 2002, 1.º Classificado no Prémio Jovens 
Músicos da rdP, na categoria de saxofone solista, nível su-
perior em 2009 e 2.º classificado em 2002; 3.º classificado 
no ii Concurso internacional victor santos. Foi bolseiro da 
Fundação Calouste Gulbenkian. É membro da Banda sin-
fónica da Gnr e professor de saxofone no Conservatório 
de Música de sintra.

Masterclasses
oboé | saxofone

exlusivamente para alunos e músicos 
de bandas filarmónicas e orquestras ligeiras

inscrições até 23 de Maio.
PartiCiPaÇão GratUita



FiChA de iNsCRição

Estas masterclasses enquadram-se 
num programa de formação 
dirigidas a alunos e músicos 
de bandas filarmónicas.

As masterclasses decorrem nas 
instalações do Conservatório de Música 
de Sintra e são leccionadas 
por professores que integram 
o seu corpo docente.

Masterclasses oboé e saxofone | 27 Maio 2017

dAdos do AluNo

nome do aluno ____________________________________________________

___________________________________________________________________

idade ___________ |  Localidade de residência  ________________________

Banda Filarmónica _________________________________________________

___________________________________________________________________

Frequenta um Conservatório ou academia de Música? 

      sim          não

Qual? _____________________________________________________________

instrumento

       oboé             saxofone

dAdos de CoNtACto do eNCARRegAdo de eduCAção

nome*____________________________________________________________

Parentesco com o aluno __________

e-mail  ____________________________________________________________

telefone  ______________________ |  telemóvel ________________________

* Caso o aluno seja o seu próprio encarregado de educação basta indicar 
que é o mesmo.

As vagas são limitadas.

Preencha a ficha e entregue na secretaria 
do Conservatório ou envie para 
alunos@conservatoriodemusicadesintra.org
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