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dias 15, 16, 17 novembro 

 

 2



O INTERNACIONAL JOSÉ MASSARRÃO – 2ª EDIÇÃO (2019) 

Introdução 

O Concurso Internacional José Massarrão é organizado pelo Conservatório 

Regional Silva Marques (CRSM), estabelecimento de Ensino Particular e 

Cooperativo, com autonomia pedagógica, que se dedica ao Ensino Artístico 

Especializado nas áreas da Música e da Dança.  

O CRSM comemorou em 2016 o seu vigésimo aniversário. É o 

Estabelecimento de Ensino da Euterpe Alhandrense, coletividade de utilidade 

pública, constituída em 1862 e implantada na freguesia de Alhandra (Concelho 

de Vila Franca de Xira), que teve na sua génese a Banda de Música. 

O Concurso Internacional José Massarrão pretende estimular e premiar o 

nível técnico e artístico dos jovens intérpretes nos seguintes instrumentos de 

sopro: Saxofone; Flauta Transversal; Clarinete.  

 3



Art.º 1 – Destinatários 
O Concurso Internacional José Massarrão 2019 está aberto a jovens 
intérpretes portugueses ou estrangeiros. 

Art.º 2 - Local, data e horário 
1. Locais de realização 

2. Instalações do Conservatório Regional Silva Marques: 

3. Sede Social da Sociedade Euterpe Alhandrense 

4. Praça Soeiro Pereira Gomes, nº5 

5. 2600-517 Alhandra 

6.
7. Concerto de Laureados - Auditório da Biblioteca Municipal de Vila 

Franca de Xira 

8.
9. Datas 

10.Dias 15, 16 e 17 de novembro de 2019 

11.
12.Horários 

13.Escalão Médio (eliminatória) – A partir das 14h do dia 15 novembro de 

2019 

14.Escalão Superior (eliminatória) – A partir das 14h do dia 16 novembro 

de 2019 

15.Final – Dia 17 de novembro, às 11h00 

16.Concerto de Laureados – Dia 17 de novembro, às 16h00  

17.Entrega dos prémios – Dia 17 de novembro, às 18h00  
18. Observações: Em caso de requerer pianista acompanhador, ver o horário de ensaios no 

artigo 6º. Ao horário definido será anexada informação descriminada acerca dos locais e 

atividades. Os horários poderão estar sujeitos a alterações, caso a organização do Concurso 

assim o entenda 
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Art.º 3 – Inscrições 
1. Data limite de inscrição 
O período de inscrições finda a 4 de novembro de 2019. 

2. Taxa(s) de inscrição 
1. Escalão Médio com Pianista Acompanhador: 85,00€ 

2. Escalão Superior com Pianista Acompanhador: 100,00€ 

3. Sem Pianista acompanhador: Escalão Médio 65,00€ e Escalão Superior 

80,00€; 
4. Alojamento 2 noites – 25€ 

 Indicar na Ficha de Inscrição de acordo com a sua necessidade 

3. Submissão da inscrição 
1.A inscrição deve ser submetida através do Boletim de Inscrição que pode 

ser descarregado no sitio da Internet do II Concurso Internacional José 

Massarrão http://www.josemassarrao.euterpecrsm.org ou solicitado aos 

Serviços Administrativos da Sociedade Euterpe Alhandrense através do 

endereço eletrónico  conservatorio@euterpealhandrense.pt.  

2.Juntamente com o Boletim de Inscrição, deverá ser anexada breve súmula 
curricular do concorrente ao concurso. 

4. Aceitação do regulamento 
A inscrição no Concurso implica a aceitação integral do regulamento do mesmo 

e de qualquer alteração feita pela organização em especiais circunstâncias. 

Art.º 4 - Escalões 
Escalão Médio – Candidatos ao concurso que completem 18 anos até 31 de 
dezembro de 2019; 

Escalão Superior - Candidatos ao concurso que completem 28 anos até 31 de 
dezembro de 2019. 
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Art.º 5 - Obras a apresentar 

ESCALÃO MÉDIO 

ESCALÃO SUPERIOR 

Peça obrigatória  
(fase eliminatória)

Instrumento Título Compositor

Flauta Transversal Fantaisie Jorge Hue

Clarinete Concertino, op.26 Carl Maria Von Weber

Saxofone Prélude et Saltarelle Robert Planel

Peça para a Final

Instrumento Título Compositor

Flauta Transversal Ballade, Op. 26 Carl Reineke

Clarinete Fantasy piece, op.43 Niels Gade

Saxofone Tableaux de Provence Paule Maurice

Peça obrigatória  
(fase eliminatória)

Instrumento Título Compositor

Flauta Transversal Sonatine Pierre Sancan

Clarinete Solo de Concurs André Messager

Saxofone Sonatine Claude Pascal
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1. Na fase eliminatória – nos escalões médio e superior - só será permitida a 
execução das obras acima propostas para os respetivos escalões.  

2. Para além da peça acima indicada, os concorrentes apurados para a final 
interpretarão uma obra a solo, à sua escolha. Esta obra, em termos técnicos 
e artísticos deverá ser adequada ao escalão em que o concorrente concorre. 
  

Art.º 6 - Pianista acompanhador 

1. Os concorrentes que requeiram o pianista acompanhador do concurso 
deverão solicitá-lo no campo disponível para o efeito no Boletim de 
Inscrição, sob pena do seu pedido ser recusado. 

2.Os ensaios com o pianista acompanhador do Concurso serão realizados 
no dia 15 de novembro a partir das 9h, de acordo com o número de 
concorrentes que o requereram, sendo feito um escalonamento para esses 
mesmos ensaios.  

3.Os concorrentes serão informados eletronicamente sobre a sua hora de 
ensaio com o nosso acompanhador. 

Art.º 7 - Ordem de chamada 
A ordem de chamada para as provas será efetuada por sorteio. 

Peça para a Final

Instrumento Título Compositor

Flauta Transversal Ballade Franck Martin

Clarinete 1º Concerto, op.73 Carl Maria Von Weber 

Saxofone Prelude, Cadence et Final Alfred Desenclos
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Art.º 8 - Comprovativo de identidade 
Todos os concorrentes terão de se fazer acompanhar por um documento de 
identificação pessoal válido, sob pena de ver inibida a sua participação no 
Concurso. 

Art.º 9 - Constituição do Júri e Júri suplente 

1. Júri efetivo: 

JOSÉ MASSARRÃO (Saxofone) 

Nasceu em Lisboa. Inicia o seu percurso em Alhandra, na Banda de Música da 

Sociedade  Euterpe Alhandrense. Estudou saxofone na Escola de Música do 

Conservatório Nacional, concluindo a licenciatura na Escola Superior de Música de 

Lisboa. Paralelamente, frequentou seminários, master-classes e workshops com 

destacados saxofonistas internacionais, entre os quais Daniel Deffayet, Daniel Kientzy, 

Jean-Yves Fourmeau, René Decouais e André Hemmers. 

José Massarrão é atualmente um dos mais insignes saxofonistas no panorama 

nacional, tendo vindo a desenvolver uma estreita relação com vários compositores, 

traduzindo-se esta na produção e consequente interpretação de obras a solo e de 

música de câmara, contribuindo desta forma para enriquecer o reportório para 

saxofone. O quarteto Saxofínia, do qual é membro fundador, estreou algumas destas 

obras. 

Colabora regularmente com orquestras e grupos de elevado relevo artístico que 

envolvem também outras formas de expressão. Integrou a Banda Sinfónica da Guarda 

Nacional Republicana. É Professor na Escola Superior de Música de Lisboa – onde 

também exerce cargo diretivos - e na Escola de Artes da Universidade de Évora.  

 8



AMALIA TORTAJADA ZANON  (Flauta transversal) 

Amália Tortajada foi galardoada pelo flautista virtuoso Sir James Galway com o 
prémio Rising Star no 2015 Galway Flute Festival, em Weggis, na Suíça. Nasceu em 
Valência em 1986, tendo começado a estudar flauta, aos seis anos de idade, com Abel 
Aldás. Em 2008 concluiu a licenciatura no Conservatório Superior de Música Joaquín 
Rodrigo de Valência, na classe de Maria Dolores Tomás. Nesse mesmo ano, foi 
selecionada para o Royal College of Music, em Londres, onde prosseguiu os seus 
estudos com Jaime Martín, Sue Thomas e Stewart Mcilwham. Recebeu uma bolsa do 
Instituto Valenciano de la Música e foi galardoada pela St. Marylebone Educational 
Foundation of London. Em 2009 concluiu a pós-graduação com a máxima 
classificação e integrou a RCM Symphony Orchestra, como 1.ª flauta, sob a direção de 
Esa-Pekka Salonen, tendo atuado no Cadogan Hall de Londres. Em 2007 recebeu o 
1.º Prémio do I Concurso de Jovens Intérpretes de Valência. Este prémio permitiu-lhe 
apresentar-se em recitais na Vanderbilt University of Nashville (E.U.A.), e em 
Herzogenrath, na Alemanha. Foi membro da Jovem Orquestra Nacional de Espanha, 
da Jovem Orquestra de Valência e da Orquestra Mundial das Juventudes Musicais. Na 
temporada 2009/10, ocupou o lugar de 2.ª flauta na Orquesta del Palau de les Arts de 
Valência, sob a direção de Lorin Maazel e Zubin Mehta. Colaborou também com a 
Orquestra de Valência, a Real Orquestra Sinfónica de Sevilha, a Orquestra Sinfónica 
de Bilbau, ou a Orquestra Sinfónica de Barcelona. É membro da Orquestra Gulbenkian 
desde janeiro de 2012. 

LUÍS GOMES (Clarinete) 
Luís Gomes iniciou os seus estudos no Conservatório Nacional, sendo diplomado pela 

Escola Superior de Música de Lisboa e pelo Conservatório Superior de 

Roterdão. Enquanto estudante, foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Trabalhou com alguns dos mais conceituados clarinetistas mundiais, como Guy 

Deplus, Michel Arrignon, Philipe Cuper, Walter Boykens, David Campbel, Josef Horák 

e Henri Bok. Conquistou os primeiros prémios do Concurso da Juventude Musical 

Portuguesa (nas categorias de Solista e de Música de Câmara), do Prémio Jovens 

Músicos (Música de Câmara) e do Concurso "Cultura e Desenvolvimento", os 

segundos prémios do concurso televisivo "Ouvir e Falar" e do Concurso "Cultura e 
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Desenvolvimento" (Música de Câmara), e o 3º prémio na categoria de Solista do 

Concurso Nacional de Clarinete de Setúbal, para além do prémio para a melhor 

interpretação da obra portuguesa. 

Foi membro do Júri dos Concursos Nacionais da Juventude Musical Portuguesa, além 

de solista da Orquestra Mundial das Juventudes Musicais, da Orquestra de Jovens do 

Mediterrâneo, da CEE - Corfú (Grécia), da Nova Filarmonia Portuguesa, da Orquestra 

Sinfónica Juvenil e da Orquestra Portuguesa da Juventude. Colabora atualmente nas 

orquestras da Fundação Calouste Gulbenkian, Sinfónica Portuguesa e Metropolitana 

de Lisboa, e integra o "Grupo de Música Contemporânea de Lisboa". 

É também membro fundador do "Trio de Clarinetes de Lisboa" (actual "Quarteto de 

Clarinetes de Lisboa") e do "Grupo de Música de Câmara dos Solistas da Orquestra 

de Jovens do Mediterrâneo". É também diretor da "Cultivarte - Associação Cultural". 

Leciona na Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa, na Escola 

Profissional de Artes da Beira Interior e no Instituto Piaget. 

2. Júri suplente: 
ARMINDO PEREIRA LUÍS 

Diretor artístico da Banda e da Orquestra de Câmara Euterpe 

A organização pode nomear novos membros do Júri. 

Art.º 10 - Presidência do júri 

O Júri será presidido por José Massarrão. 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Art.º 11- Metodologia de avaliação dos concorrentes  
1. Cada jurado atribuirá uma votação de 1 a 20 valores a cada concorrente. A 

avaliação dos concorrentes terá em conta critérios como: 

Domínio técnico das obras; 

Fraseado; 

Expressividade; 

Abordagem estilística das obras; 

Criatividade na abordagem; 

Postura em palco. 

2. No final de cada prova serão recolhidos todos os votos e feita a contagem; 

3. A classificação final, de cada concorrente, resultará da média dos valores 

atribuídos por cada jurado; 

4. Caso se encontre presente o professor de algum dos concorrentes, na 

qualidade de membro do júri, este será substituído por um membro do júri 

suplente. 

5. Após a prestação de provas de todos os concorrentes, serão apurados os 

resultados finais pelos membros do júri;  

6. No caso de empate, o Presidente do Júri tem voto de qualidade; 

7. A atribuição de Menções Honrosas será contemplada exclusivamente em 

casos excecionais e por decisão unânime do Júri. 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Art.º 12 - Reservas do júri 
1. O Júri reserva-se o direito de interromper a prova a qualquer momento; 

2. As decisões do Júri são inquestionáveis e definitivas. 

Art.º 13 - Finalistas 

Passarão à final seis concorrentes: Três de cada escalão. 

Art.º 14 - Resultados e entrega dos prémios 
Os resultados serão divulgados no Concerto dos Laureados, que em local 

anunciar, seguindo-se a entrega dos prémios correspondentes. Os vencedores 

do primeiro, segundo e terceiro prémios, dos escalões médio e superior, terão 

de apresentar-se no concerto dos Laureados.  

Art.º 15 - Prémios 
Serão atribuídos três prémios por escalão; 

1. É da exclusiva competência do júri a não atribuição de um ou mais 
prémios; 

2. Caso o júri considere pertinente a atribuição de prémio(s) ex aequo, o 

valor do prémio será dividido entre os concorrentes. 

Escalão superior 

Primeiro Prémio – 1 000,00€ 

Segundo Prémio – 700,00€ 

Terceiro Prémio – 450,00€

Escalão médio 
 

Primeiro Prémio – 700,00€ 

Segundo Prémio – 500,00€ 

Terceiro Prémio – 250,00€ 
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Art.º 16 - Calendário de provas 
O calendário do programa do Concurso, contendo dia e hora dos ensaios e 
provas, será comunicado a todos os concorrentes até ao dia 13 de novembro 
de 2019. 

Art.º 17 - Direitos de imagem e utilização dos dados 
A Sociedade Euterpe Alhandrense reserva-se o direito de captar e transmitir 
integral ou parcialmente as provas do concurso, por qualquer meio audiovisual 
ou radiofónico, bem como de utilizar as gravações e imagens captadas para 
efeitos promocionais, sem necessidade de autorização prévia. 
Ao aceitar o presente regulamento, o candidato autoriza a utilização dos seus 
dados pessoais no âmbito deste concurso, ou para divulgação de futuras 
edições do mesmo. 

Art.º 18 - Danos materiais 
A organização não se responsabiliza por quaisquer danos materiais ocorridos 
durante o Concurso. 

Art.º 19 – Considerações finais. Omissões 
A organização da 2ª edição do Concurso Internacional José Massarrão 
reserva-se o direito de suspender o referido Concurso, caso não estejam 
reunidas as condições para a sua realização. Se esta situação se verificar, a 
organização comunicará com todos os concorrentes até à data limite de 12 de 
novembro de 2019, procedendo então à devolução de todas as verbas relativas 
ao Concurso, e já pagas pelos concorrentes.   

Qualquer caso omisso neste regulamento será decidido pela organização do II 
Concurso Internacional José Massarrão. 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 http://www.josemassarrao.euterpecrsm.org 

Para qualquer informação adicional, deverão os concorrentes entrar em 
contacto com a organização pelos seguintes meios: 

E m a i l : c o n s e r v a t o r i o @ e u t e r p e a l h a n d r e n s e . p t  

ou euterpe@euterpealhandrense.pt 

Contactos telefónicos - 21 950 05 92 / 96 044 87 44 

 

APOIOS:  
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