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Mais informações: 

Prof. Rita Pereira
ritapereirasax@gmail.com 

direc@escolartes.com
www.escolartes.com 
Tlf. 234 752 648 (EAB)

A Masterclasse destina-se a alunos de saxofone 
de Academias, Conservatórios, Escolas de 
Música, Escolas Superiores de Música, entre 
outros.

Os alunos participantes terão uma aula 
individual e de grupo (orquestra e quartetos) 

As inscrições de participante têm limite de 
vagas e as de ouvinte são ilimitadas. 

As modalidades de participação são:

 Participante externo: 40€
 Ouvinte externo: 10 €
 Participante aluno interno EAB: 20 €
 Ouvinte aluno interno EAB: 5€

O pagamento é feito no ato da inscrição; a 
inscrição só será válida após pagamento e 
comprovativo.

Em caso de desistência o montante correspon-
dente à inscrição não será reembolsado.

No final da Masterclasse será entregue um 
certificado de participação.

 A MasterClasse terá lugar na 
Escola de Artes da Bairrada: 
Rua Jaime Pato, n.º 8, 
3770 – 410 Troviscal (Oliveira do Bairro), 
PORTUGAL.

Todos os casos omissos neste regulamento 
serão decididos pela organização.



Sábado - 5 de Abril

9:30 Apresentação na masterclasse | Receção

10:00 Masterclasse – aulas individuiais

13:00 Almoço

14:00 Masterclasse – aulas individuiais

17:30 Ensaio Orquestra de Saxofones | Quartetos

19:30 Final
 

Domingo - 6 de Abril

10:00 Masterclasse – aulas individuiais

13:00 Almoço

14:00 Masterclasse – aulas individuiais

16:30 Secção de esclarecimento de dúvidas 

17:30 Orquestra de Saxofones | quartetos

19:30 Concerto Final da mastreclass: participação 
 de alunos a solo, quartetos, orquestra 
 de saxofones e entrega de diplomas.

Nome Completo:

E-mail:

Morada:

Pretendo participar como:

Participante externo (40€)

Ouvinte externo (10€)

Telefone: Idade:

--------------------------

-

BOLETIM DE INSCRIÇÃO

Habilitações Musicais:

FRNANDO RAMOS | CURRICULUM

Nascido no Canadá, iniciou os estudos musicais aos 6 anos. Aos 14 
começa a aprender saxofone emigrando dois anos depois para 
Portugal onde estudou com
Fernando Valente. Em 1997 mudou-se para a Holanda seguindo o 
seu estudo no prestigiado Conservatorium van Amsterdam onde se 
licenciou em 2001 sob orientação de Henk van Twillert. Foi 
convidado a prosseguir os seus estudos pela mesma instituição, 
terminando assim o mestrado "Voorgezette opleiding Muziek" em 
Artes Performativas em 2004.

Participou em diversos masterclasses com os mais prestigiados 
saxofonistas clássicos internacionais com Claude Delangle, Marcus 
Weiss, Arno Bornkamp, Eugene Rousseau, Nobuya Sugawa , 
Jean-Yves Formeau entre outros e esteve presente em workshops 
com artistas de diversas áreas como Bobby McFerrin, Chris Potter, 
Hermeto Pascoal, Ari Hoenig, Anner Bylsma, e Kenny Werner , 
Perico Sambeat...
 
Trabalha activamente com compositores de diversas áreas na 
criação de repertório novo para saxofone, tendo já mais de 35 obras 
dedicadas tanto a solo como nas diversas formações que integra.
 
Desde o regresso a Portugal, assume um papel fulcral no 
desenvolvimento do ensino do saxofone no panorama nacional 
formando toda uma nova geração de saxofonistas. 

É professor na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo 
do Porto, Universidade de Aveiro, e na  Escola Profissional de 
Espinho.

Paralelamente a esta actividade pedagógica, é convidado a orientar 
masterclasses e a integrar júris de vários concursos de saxofone, 
tanto em Portugal como em vários países europeus.

Já integrou projectos com o Remix Ensemble-Casa da Música, CvA 
Saxophone Orchestra, Orquestra Portuguesa de Saxofones, Serviço 
Educativo-Casa da Música (Dia Mundial da Música 2013), La la la 
Ressonance e Orquestra Nacional do Porto-Casa da Música.

Tocou em diversas salas de concerto como Berlin Philharmonie, 
Concertgebouw Amsterdam; Casa da Música, Teatro Helena Sá e 
Costa; Teatro-Circo, Braga; Teatro Rivoli; Centro Cultural de Belém, 
All St Church-St.Andrews Escócia; Fundação Gulbenkian; Teatro 
São Luís e Teatro Aberto, Lisboa; Old Royal Naval College Chapel, 
London; Auditório Martín Códax, Vigo entre outros.

É membro do QuadQuartet, KinetixTrio (com Sergio Carolino e 
Jeffery Davis), STP|Trio (com Gonçalo Dias e Telmo Marques), 
KinetixDuo (com Jeffery Davis), ~Grain[z] (com Nuno Aroso e Dimitris 
Andrikopoulos ) e em 2010 fundou o ensemble F.L.U.X Collective, 
com os quais já se apresentou em vários países europeus. 
 Integra o programa de doutoramento em Artes 
Performativas da Universidade de Aveiro e prepara neste momento 
o seu primeiro projecto a solo.

É artista da marca de saxofones Selmer-Paris e Rico 
Reeds/D'Addario.
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Participante aluno interno EAB (20€)

Ouvinte aluno interno EAB (5€)

PROGRAMA

objetivos

Contribuir para o desenvolvimento técnico e artístico 
dos alunos de saxofone;                                                                                             
 
Partilhar experiências individuais e coletivas  
           
Promover e valorizar o trabalho realizado pelos alunos                
 
Motivar o progresso na aprendizagem   

Criar hábitos de estudo.

Obras a Trabalhar:

Prazo da inscrição até: 28 de Março de 2014

Efetuar inscrição:
• Secretaria da Escola de Artes da Bairrada 
 (pagamento no ato da inscrição)
• E-mail: ritapereirasax@gmail.com 

pagamento por transferência bancária para: 
0045 3211 4023 5280 8679 0
Escola de Artes da Bairrada. 
Envio de comprovativo de pagamento


