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INTRODUÇÃO 

Organizado pela Câmara Municipal de Loures, no quadro das iniciativas 
sob a égide de Loures Capital do Clarinete, o Prémio Internacional de 
Composição é criado com o intuito de promover e incentivar a criação, bem 
como distinguir o desenvolvimento e a excelência na área da composição, 
premiando obras inéditas de autores nacionais ou estrangeiros.

>   A primeira edição do prémio tem como objetivos específicos a divulgação 
do clarinete e o desenvolvimento da escrita musical para a formação  
de Big Band, que inclua o clarinete como solista.

>    As obras a concurso deverão ser enviadas até ao dia 30 de junho, sendo 
os resultados divulgados até ao dia 31 de julho. 

>   Haverá três obras premiadas com prémios entre os 500€ e os 1500€. 
Todas as obras vencedoras de prémios terão as suas partituras editadas  
e publicadas, sendo as mesmas também gravadas para uma futura 
edição e publicação áudio. 

Normas de participação
consulte aqui

INTRODUCTION 
Organized by the Municipality of Loures, within the framework of initiatives 
under the aegis of Loures Capital of the Clarinet, the International 
Composition Award was created in order to promote and encourage the 
creation, as well as distinguish the development and excellence in the area of 
composition, rewarding unpublished works by national or foreign composers.

>   The first edition of the Prize has as specific objectives the dissemination 
of the clarinet and the development of musical writing for Big Band 
formation, which includes the clarinet as soloist.

>   The works must be sent until the 30th of June, and the results will be 
published until the 31st of July.

>   There will be three awarded works with prizes between 500 € and 1500 €.  
All award-winning works will have their scores edited and published, as 
well as recorded for future audio editing and publication.

Participation Rules 
download
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JÚRI BIOGRAFIA

As normas de participação desta primeira edição do Prémio Internacional 
de Composição para Clarinete e Big Band estabelecem que o júri é 
composto pelo presidente da Câmara Municipal de Loures, ou seu 
representante, que presidirá, e por quatro personalidades de reconhecido 
mérito, qualificação, idoneidade e notoriedade no campo musical.

JURY BIOGRAPHY

The Rules of Participation in this first edition of the International  
Composition Award for Clarinet and Big Band establish that the jury  
is composed by the Mayor of Loures, or his representative, who presides  
the jury, and by four personalities of recognition, qualification, suitability  
and notoriety in the musical field.
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Nascido em Loures, Portugal, António Saiote é um artista e pedagogo 
reconhecido mundialmente. Terminou o curso do Conservatório Nacional 
com 20 valores, na classe do professor Marcos Romão. Foi bolseiro da 
Fundação Gulbenkian em Paris, com Guy Deplus e Jacques Lancelot, e em 
Munique com Gerd Starke, onde obteve o “Meisterdiplom” da Hochschule 
de Munique, com distinção. Fez um curso de pós-graduação de Música 
Contemporânea, em Espanha, com Artur Tamayo, e de Repertório 
Tradicional, em Inglaterra, com Georges Hurst. Concluiu o mestrado  
em Direção de Orquestra pela Universidade de Sheffield.

Tocou com a Orquestra Gulbenkian, Sinfónica Portuguesa, Orquestra 
Clássica do Porto, Régie Sinfónica, Rádio Lisboa e Porto, São Paulo, 
Shanghai, Filarmónica das Beiras, Orquestra do Norte, Orquestra Sinfónica 
do Algarve e Sinfónica de Zurique.

Tem sido solista convidado em congressos internacionais, em países como: 
EUA, Bélgica, França, Suécia, Canadá, Japão, Espanha e Itália. Atuou nos 
festivais de Sintra, Estoril, Nancy, Xangai, Macau, Rabat, São Paulo, Belo 
Horizonte, Caracas, São José, Santos, Lima, Yangi, Musicalta, Oviedo, 
Guimarães, Aveiro, Vila Real, Póvoa de Varzim, Paços de Brandão, Espinho, 
Algarve, Madeira, Açores, Folle Journée (CCB), Camerino, Atri e Porto Alegre.

Desde 1998 que desenvolve paralelamente uma profícua carreira de 
maestro, tendo dirigido todas as orquestras portuguesas, bem como 
orquestras em Espanha, Venezuela, França e Alemanha. Dirigiu óperas tais 
como: O Amor Industrioso, de Sousa Carvalho; Il Boticário, de Haydn; Amor 
de Perdição, de João Arroyo; Kleine Mahagony e Os Sete Pecados Mortais, 

ANTÓNIO SAIOTE
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de Kurt Weill; O Doido e a Morte, de Alexandre Delgado; Pierrot Lunaire,  
de Schoenberg; Cosi Fan Tutte, Don Giovanni e A Flauta Mágica, de Mozart,  
e A Hora Espanhola, de Ravel.

Tem sido membro do júri nos prestigiados concursos de Toulon, Constância, 
Sevilha, Varsóvia, Caracas, Kortrik, Ghent, Brasília, e presidente do concurso 
Valentino Buchi, em Roma. Foi nomeado, numa votação por unanimidade, 
para membro de honra da Associação Internacional de Clarinete. Detém 
também o título de “Personalidade Latino-Americana do Clarinete”, pela 
Associação ClariPeru, e foi distinguido com a Medalha de Honra do Concelho 
da cidade de Loures. Foi mentor e coorganizador do Congresso Mundial  
de Clarinete 2009, no Porto, e foi diretor artístico do Festival e Academia  
de Guimarães.

Atuou ou ensinou em mais de trinta países da Ásia, Europa, América e 
África do Norte. Atualmente ensina na Escola Superior de Música e Artes 
do Espetáculo do Porto (ESMAE). É diretor artístico e maestro titular da 
Orquestra Sinfónica da ESMAE e diretor artístico do “Meeting Internacional 
de Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr.”. É igualmente membro fundador  
da “Ópera Norte”.

Colabora regularmente como pedagogo, solista e maestro com o Sistema 
Venezuelano de orquestras infantis e juvenis.

António Saiote is an internationally recognized artist and professor, 
clarinetist and maestro. Celebrating this year 50 years of career,  
he is the most renowned clarinet player in Portugal, while being an iconic 
figure in the international clarinet scene.

Nowadays he teaches at Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, 
in Porto. He is the Pedagogical and Artistic director of the Academia de 
Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr. and of the Meeting Internacional de 
Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr., since the beginning of these projects, 
under the aegis of Loures, Capital of the Clarinet.

CARLOS AZEVEDO

Carlos Azevedo define-se acima de tudo como compositor. Movimenta-se 
com igual à-vontade nos universos da música clássica e do jazz, escrevendo 
para as mais variadas formações desde o instrumento solista à orquestra 
– sinfónica ou de jazz. Tem sido um importante protagonista do movimento 
jazzístico portuense, tanto no campo educativo – associou-se à fundação 
da Escola de Jazz do Porto nos anos de 1980 e criou a primeira licenciatura 
em Jazz do país, na Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo 
(ESMAE), em 2001 – como performativo – partilha com Pedro Guedes, desde 
1999, a direção musical da Orquestra Jazz de Matosinhos (OJM). Este projeto 
mudou o panorama do jazz para grandes formações feito em Portugal e 
mantém um dinamismo ímpar, graças às encomendas de novas composições 
e às colaborações com grandes personalidades do jazz internacional. >

Natural de Vila Real (1964), Carlos Azevedo estudou piano na infância e 
ingressou no Conservatório de Música do Porto em 1982, frequentando os 
cursos superiores de Piano e Composição. Foi o primeiro aluno inscrito na 
Escola Superior de Música do Porto (atual ESMAE), em 1986, e aí concluiu o 
curso de Composição. Prosseguiu depois para o mestrado em Composição 
na Universidade de Sheffield (1996), sob a orientação de George Nicholson, 
tendo concluído o doutoramento em 2017 também sob a orientação  
de George Nicholson.

O interesse pelo jazz surge nos anos do Conservatório, aprendendo sempre 
como autodidata e acabando por inaugurar a Escola de Jazz do Porto 
enquanto professor de piano, em meados dos anos 80 do século XX. Desde 
então, a par da atividade docente (composição, análise, orquestração) 
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desenvolveu a carreira como músico de jazz, liderando o seu trio, escrevendo 
arranjos e colaborando como pianista em vários projetos. A suite Lenda 
para decateto foi apresentada nos festivais de Jazz do Porto (1999), 
Nantes (2000) e Guimarães (2001), tendo dado origem ao seu primeiro 
disco em nome próprio. A fatia maior das suas composições e arranjos, 
no campo do jazz, tem sido escrita para a Orquestra Jazz de Matosinhos, 
mas recebe também encomendas para outras formações (European Youth 
Jazz Orchestra, Brussels Jazz Orchestra, David Linx). Em 2003 foi finalista 
do Concurso Internacional de Composição da Brussels Jazz Orchestra, 
conquistando o primeiro prémio no ano seguinte.

No campo da música erudita, algumas das suas obras que mais têm sido 
tocadas são Drumming the Hard Way (2003, encomenda do Drumming 
– Grupo de Percussão) e Poema, para nove instrumentistas (2007, 
encomenda do Ministério da Cultura Delegação Regional da Cultura do 
Norte). Estão editadas em CD as obras Nem Sempre o Mar é Azul, para 
orquestra de cordas (Orquestra Sinfónica da Póvoa do Varzim/Osvaldo 
Ferreira, ed. Numérica); Jazzi Metal, para quinteto de metais (Royal 
Scottish Academy Brass/John Wallace, ed. Deux-Elles) e Sunflower, para 
quarteto de saxofones (Apollo Saxophone Quartet, ed. Quartz), entre 
outras. Das obras mais recentes, destacam-se: 5 Movimentos Sobre o Mar 
para quarteto de cordas e piano (2006, encomenda da Câmara Municipal 
de Matosinhos); Verazin para quarteto de cordas (2009, encomenda do 

Above all, he defines himself as a composer, having written for the most 
varied formations from the soloist instrument to the orchestra - symphonic 
or jazz.

He has assumed a leading role in the educational and performing field  
of the Porto jazz, having created the first Jazz school degree in the country,  
at Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, in 2001.

He is a professor in the Composition area at Escola Superior de Música  
e Artes do Espetáculo (ESMAE), in Porto. He shares the musical direction 
of the Orquestra de Jazz de Matosinhos, for which he writes some original 
compositions and arrangements and where he frequently performs  
as a pianist.

He was on the jury for the following Composition awards: Lopes-Graça, 
Cláudio Carneyro, Póvoa do Varzim and Brussels Jazz Orchestra.

31º Festival Internacional de Música da Póvoa do Varzim) e Crossfade 
para orquestra sinfónica, orquestra de jazz e solista (2010, encomenda 
da Câmara Municipal de Matosinhos). Em 2012 foi estreada a ópera 
Mumadona, com libreto de Carlos Tê, uma encomenda de Guimarães – 
Capital Europeia da Cultura.

Professor na área de Composição na ESMAE, Carlos Azevedo exerceu aí 
funções diretivas como vice-presidente, entre 2002 e 2011. Por outro lado, 
continua a codirigir a OJM, para a qual escreve composições e arranjos 
originais e onde se apresenta frequentemente como pianista. 

Integrou o júri dos concursos de composição Lopes-Graça, Cláudio Carneyro, 
Póvoa do Varzim e Brussels Jazz Orchestra. 
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PAULO GASPAR

Formado em Clarinete pela Escola Superior de Música de Lisboa, prosseguiu 
o mestrado em Artes Musicais na Universidade Nova de Lisboa e, em 
2011, concluiu o doutoramento em Música e Musicologia na Universidade 
de Évora. Já lecionou em diversos conservatórios e é frequentemente 
convidado a realizar masterclasses de clarinete e introdução ao jazz. 
Atualmente é professor na Escola de Jazz Luiz Villas-Boas (Hot Clube de 
Portugal), Academia Nacional Superior de Orquestra e Escola Superior de 
Música de Lisboa. 

Ao longo da sua carreira tem desenvolvido uma atividade muito diversa que 
vai da música erudita ao jazz. Tem gravado e colaborado com importantes 
músicos portugueses e diversas orquestras nacionais. É solista da Banda da 
Armada, desde 1989, e clarinetista dos Dixie Gang, desde 1991. É um dos 
elementos fundadores do Lisbon Underground Music Ensemble e integra a 
Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal. 

Graduated in Clarinet at Escola Superior de Música de Lisboa, he also did  
a PhD in Music and Musicology at Universidade de Évora. He teaches at 
Escola de Jazz Luiz Villas-Boas (Hot Clube de Portugal), at Academia 
Nacional Superior de Orquestra and at Escola Superior de Música de Lisboa. 

He is also a soloist of Banda da Armada Portuguesa, a clarinetist of the  
Dixie Gang and he also integrates the Orquestra de Jazz do Hot Clube  
de Portugal.
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Saxofonista, compositor, maestro e docente na Escola Superior de Música 
de Lisboa, tem uma licenciatura em Jazz pela New School University, e um 
mestrado em composição pelo Mannes College of Music, em Nova Iorque. 
Atuou com o seu grupo em várias salas e festivais portugueses, assim como 
em vários países da Europa, América e África (França, Espanha, Alemanha, 
Grécia, EUA, Costa do Marfim, Angola, Moçambique). Colaborou igualmente 
com os grupos de Bruno Santos, Nelson Cascais, André Fernandes,  
Zé Eduardo, entre outros.

Como maestro, dirigiu a Big Band do Hot Clube de Portugal, European Youth 
Jazz Orchestra, Orquestra Metropolitana de Lisboa, Orquestra Sinfónica 
Portuguesa, Orchestrutópica, Orquestra do Algarve, Orquestra Angrajazz, 
Ensemble Moderno do Conservatório Nacional e Orquestra de Jazz  
do Conservatório da Madeira.

Conta com peças originais, executadas pela Orquestra de Jazz 
de Matosinhos, Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, 
Orquestra Sinfónica Portuguesa, Apollo Saxophone Quartet, Grupo 
de Música Contemporânea de Lisboa, Drumming Grupo de Percussão, 
Orquestrutópica.

Escreveu música para as peças de teatro Quando o Inverno Chegar e Mega 
Tarts, no Teatro São Luiz; “De Homem Para Homem, na Cornucópia; Two 
Maybe More, no Teatro Maria Matos e Como Queiram, no Teatro São Luiz/
Teatro Nacional São João.

PEDRO MOREIRA
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Foi diretor da Escola Superior de Música de Lisboa, assim como coordenador 
da variante de jazz da licenciatura em Música. Foi também diretor da Escola 
Luíz Villas-Boas do Hot Clube de Portugal. Foi docente do Conservatório 
Nacional de Lisboa, Instituto Piaget e curso de Jazz do Conservatório  
da Madeira.

Como arranjador, colaborou com Camané, Cristina Branco, António 
Zambujo, Pedro Abrunhosa, Milton Nascimento, Rodrigo Leão, Xutos  
e Pontapés, GNR e muitos outros. Fez recentemente orquestrações para  
os espetáculos Canções para Revoluções e António & Variações, ambos com 
a Orquestra Metropolitana de Lisboa e solistas convidados.

Tem vários discos editados em nome próprio, mas também como 
colaborador em projetos de outros músicos.

Saxophonist, composer, conductor and teacher at Escola Superior de 
Música de Lisboa, he has a degree in jazz from the New School University 
and a master’s degree in composition from Mannes College of Music, in New 
York. He has a notorious career as a conductor, having conducted the best 
national orchestras.

He wrote works for the most prestigious national groups, as well as 
composed music for various theatre plays. He was director of Escola 
Superior de Música de Lisboa, as well as coordinator of the jazz variant of 
the Music Degree. He was also director of Escola de Jazz Luiz Villas-Boas 
(Hot Clube de Portugal). He has a huge discography in his own name and 
collaborating with other artists.
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