
JOÃO FIGUEIREDO 
Estudou no Conservatório de Música de Aveiro, na classe de 
Saxofone do Prof. Fernando Valente e, posteriormente, ingressou 
no Sweelinck Conservatorium van Amsterdam na classe do Prof. 
Henk van Twillert, terminando, em 1999, a sua licenciatura.  
Em setembro de 2002 concluiu com êxito a sua pós-graduação em 
“Performance in Saxophone”, com especialização no saxofone 
soprano. Trabalhou com vários mestres ao longo do seu período 
formativo, tais como Daniel Defayet, Jean-Yves Fourmeaux, Jean-
Marie Londeix e Claude Delangle em França, com Ed Boogard, 
Andre Hemers e o Quarteto de Saxofones de Amesterdão na 
Holanda, assim como Mario Marzi em Itália.  
Foi convidado no ano de 1998, pelo Conservatório de Música de 
Aveiro a lecionar a classe de Saxofone da mesma instituição. 
Tem realizado Master Classes de Aperfeiçoamento no Saxofone 
um pouco por todo o país.  
No ano letivo de 2007/2008 lecionou no Instituto Piaget em Viseu. 
Tocou com a Orquestra Filarmonia das Beiras como solista em 
saxofone soprano, instrumento no qual se tem vindo a especializar. 
Entre 1998 e 2005 fez parte da Orquestra Portuguesa de 
Saxofones, com quem realizou vários concertos, no país e no 
estrangeiro. Participa também com a Orquestra Nacional do Porto. 
É membro fundador dos Quadratura Jazz Band e de JOPLoop 
Trio, onde desenvolve um trabalho dentro da música improvisada.  
Formou em 2004 o Quad Quartet (quarteto de saxofones), com 3 
outros saxofonistas: Fernando Ramos, Henrique Portovedo e 
Romeu Costa, levando a cabo um trabalho de divulgação de 
música contemporânea internacional e nacional. Gravaram em 
2007 o seu primeiro CD intitulado “NOW BOARDING” e 
editaram em 2012 um novo trabalho discográfico, totalmente 
preenchido com novas obras, denominado “FUSE”. 
Colaborou com a companhia teatral Visões Úteis, na peça “O 
Contrabaixo”, como performer musical.  
Como compositor colaborou com o Projeto Transparências na 
performance “O Álbum” e “Decomposição”, e com o Estúdio 
Performas/ACTO no monólogo “O Sargento louco”. 
Em conjunto com Henrique Portovedo, é Diretor Artístico do 
Aveiro SaxFest. 
 
NUNO SILVA 
Fez os seus estudos musicais em trompete no Conservatório de 
Música de Águeda, na Escola Profissional de Música de Espinho e 
na Universidade de Aveiro, no curso de música, performance em 
trompete, na classe do professor Jorge Almeida. 
Participou em diversos master classes em trompete com John Aigi 
Hurn, António Quitalo, Alfredo D´Áddona, Leonardo Mendez, 
Jorge Almeida, Hakan Hardenberger, Luis Gonzalez, Pacho 
Flores, Rex Richardson. Também realizou master-classes em Jazz 
com Mário Laginha, Óscar Graça, João Martins, Tomás Pimentel, 
Carlos Azevedo, Carlos Mendes, Luís Figueiredo, Pierre Amiot e 
Rex Richardson. 
Tocou em diversas orquestras de jovens como: Orquestra de 
Jovens de Águeda, Banda Sinfónica da Bairrada, Orquestra 

Central, Orquestra e Banda Sinfónica da Feira, Orquestra da 
Escola Profissional de Música de Espinho, Estágio Nacional de 
Orquestra APROARTE, Estágio Internacional de Arte Orquestral 
AIDIMOS. 
Como Free-Lancer trabalha regularmente com a Orquestra 
Sinfónica Portuguesa, Orquestra Filarmonia das Beiras, Orquestra 
Clássica de Espinho, Orquestra Clássica do Centro e Orquestra 
Clássica da Madeira, atuando em território nacional e 
internacional. 
Em 2010 fez através do programa Erasmus, o curso “Intensive 
Program” em Groninguen (Holanda), vocacionado para 
performers e professores de música. 
Recentemente foi convidado a integrar a Internacional Malher 
Orchestra, orquestra sediada na Philarmonie (Berlim-Alemanha). 
É licenciado em música e aluno do Mestrado em ensino de música 
pela Universidade de Aveiro.  
Faz parte de alguns projetos como “Trumpet Mates Gang”, 
“Claminus” e “Funk You Brass Band”. 
Tem orientado Workshops e master classes por todo o país.  
Atualmente é professor de trompete, de música de câmara e 
coordenador do departamento de metais e percussão no 
Conservatório de Música de Águeda. 
É artista Schagerl desde 2012. 

 
DESTINATÁRIOS: 

� Interessados pelo Saxofone e pelo Trompete. 
� Alunos de Saxofone e Trompete: Curso 

Básico, Complementar e Superior das Escolas 
de Música do País; 

 
OBJECTIVOS: 

� Desenvolver aspectos técnicos e 
interpretativos; 

� Incentivar a Música de Câmara; 
� Partilhar diferentes experiências; 
� Criar hábitos de estudo; 

 
LOCAL: Edifício da ARCOR 
 
HORÁRIO: 
Sábado, dia 16 de março 
10:00h – 13:00h- Receção e Aulas individuais 
14:30h – 19:00h -Aulas individuais  
Domingo, dia 17 de março 
10:00h – 13:00h-Aulas de Música de Câmara 
15:00h – 17:30h- Aulas de Música de Câmara 
18:00h – Concerto de Encerramento e entrega dos 
Diplomas 

 
 

BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
(Pode ser copiado) 

 
 

Nome ______________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
Data de nascimento ____/____/____ 
 
Morada 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
Código Postal ______________Tel.______________ 
 
E-mail:_____________________________________ 
 
Habilitações Musicais_________________________ 

Instituição a que está ligado_____________________ 

___________________________________________ 

 
_____________, ____ de ________________de 2013 
 
INSCRIÇÕES: Limitadas a 20 Participantes por 
Instrumento 
Preço de inscrição: 10 € (não inclui refeições) O pagamento é 
efetuado no primeiro dia do Master classe.  
Entrega das inscrições até ao dia 14/03/2013 (para o e-mail da 
Tuna, via postal ou por telefone) 
Informação: Nas redondezas do local da realização do curso 
existem locais que servem refeições acessíveis (Rest. Pôr-do-sol). 
TUNA DE ÓIS DA RIBEIRA 
Rua Jacinto B. Henriques, Nº1  
3750-650 Óis da Ribeira-Águeda 
Tel.936502829  
Site: www.tunadeois.com 
E-mail: tunadeois@gmail.com 

 



 
 
 
 
Tuna de Óis da Ribeira 
A TUNA DE ÓIS DA RIBEIRA terá sido constituída nos 
últimos anos do séc. XIX, no entanto, as suas exibições em 
público, só terão merecido destaque na imprensa local nos 
primeiros alvores do séc. XX. Isso bastará para que se possa 
evidenciar com justificada satisfação, a sua tão respeitável 
como provecta idade. 
Inicialmente dirigida pela batuta de Jacinto Matos, ferreiro 
de profissão, foi anos mais tarde dirigida por seu filho, 
Óscar de Matos. 
Após 31 anos de “silêncio”, voltaram a ouvir-se os sons da 
Tuna, desta feita sob direção musical de Carlos dos Reis 
Matos. Foi capaz de tomar a Tuna num momento de certo 
esmorecimento e dispersão, para a reorganizar e a 
alcandorar ao lugar de que ela hoje desfruta. A apresentação 
oficial foi realizada a 28 de Novembro de 1993. Estava 
assim formada a atual Associação, pelo nome de 
AGRUPAMENTO MUSICAL TUNA DE ÓIS DA 
RIBEIRA. No entanto é de destacar que esta reorganização 
começou em Fevereiro de 2000, colocando-se na altura à 
disposição das comissões de festas da freguesia.  
Em 2002 a Tuna conseguiu a almejada internacionalização. 
No Luxemburgo, onde se apresentou para abrilhantar as 
solenidades do Dia de Portugal, junto da comunidade Lusa 
ali residente, as suas atuações granjearam não apenas a 
admiração de todos quantos ali se encontravam, como 
desenvolveram laços de empatia e respeito que perdurarão 
por muitos anos em nossas memórias. 
O grande passo seguinte foi a gravação do primeiro CD, em 
2005, intitulado “Murmúrios da Pateira“. 
Óis da Ribeira regozija-se com a sua Tuna. Aliás, em Óis, 
como nas demais povoações ribeirinhas e outras freguesias 
do concelho de Águeda, nutre-se um carinho especial pela 
cultura. Bandas de música, orquestras, grupos folclóricos e 
agrupamentos corais, não só pelo seu número mas, 
particularmente, pela sua qualidade, provam-no 
sobejamente. 
 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO 
 
TUNA DE ÓIS DA RIBEIRA 
Rua Jacinto B. Henriques, Nº1 
3750-650 Óis da Ribeira 
Águeda 
 
Tlm. 936502829 | 936676074  
 
E-mail: tunadeois@gmail.com 
 
Site: www.tunadeois.com 
Facebook: www.facebook.com/tunadeois 
 
 

APOIOS: 

 

 

 

 

 

MASTERCLASS 
16 e 17 MARÇO 2013 

 

• Trompete 

• Saxofone 

• Música de Câmara 
 
Orientação de: 

• Nuno Silva 
 
 
 

• João Figueiredo  
 
 
 
 
 
 

Organização: 
TUNA DE ÓIS DA RIBEIRA 
 
 
 
 
 


