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Marcos Romão dos Reis Jr.

Normas de participação

O Meeting Internacional de Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr. destina-se a todos os 
executantes de clarinete, alunos de conservatórios e escolas superiores de música, músicos 
de bandas filarmónicas, orquestras ligeiras e escolas de música e músicos individualmente 
considerados, independentemente da sua experiência musical.
Aos participantes no meeting será dada a oportunidade de trabalhar com alguns dos 
melhores clarinetistas do mundo, proporcionando-lhes experiências únicas de partilha e 
aquisição de conhecimentos, da maior relevância, para a sua prática e formação musical.
Esta iniciativa contribuirá, de forma ímpar, para a valorização e troca de experiência dos 
jovens músicos participantes, proporcionando igualmente, ao público em geral, concertos 
de significativa qualidade, momentos cruciais para o incremento da atividade cultural 
municipal, projetando Loures no panorama nacional e internacional como a Capital do 
Clarinete.

1. Organização
O Meeting Internacional de Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr., organizado pela Câmara 
Municipal de Loures, é promovido em parceria com a Junta de Freguesia de Loures.

2. Direção musical e pedagógica
A direção musical e pedagógica do Meeting Internacional de Clarinete Marcos Romão dos 
Reis Jr., é da responsabilidade do professor convidado, de reconhecido mérito nacional 
e internacional.

3. Data e local do evento
O Meeting Internacional de Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr. decorre de 5 a 8 de 
outubro de 2017, em Loures.

4. Funcionamento do meeting
O Meeting Internacional de Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr. contempla diferentes 
vertentes de atividade, como masterclasses, workshops, palestras, exposições e concertos.

4.1. Masterclasses e workshops
As masterclasses e workshops, dirigidos por professores nacionais e internacionais, 
decorrem nos dias 5, 6, 7 e 8 de outubro, das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 17h00, nas 
quais os participantes inscritos participam, em função da distribuição definida pela 
direção pedagógica, conciliando-se, sempre que possível, os interesses dos alunos. Cada 
professor definirá o modelo e organização de trabalho das suas classes.
A organização fornecerá, a cada participante, os conteúdos didáticos (textos, partituras, 
etc.) a abordar nas classes.

4.2. Palestras
As palestras, de participação livre, decorrerão entre 5 e 8 de outubro, em dias e horários 
a designar em programa específico do evento.

4.3. Exposições
As exposições de instrumentos musicais, acessórios e complementos, decorrerão entre 5 
e 8 de outubro, das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 17h00.

4.3. Concertos
Os concertos, dirigidos ao público em geral, e de acesso gratuito, ocorrerão nos dias 5, 6, 
7 e 8 de outubro, em locais a designar em programa específico do evento.

5. Inscrições
As inscrições deverão ser efetuadas mediante o preenchimento de ficha de inscrição 
própria, disponibilizada pela organização, e respetivo envio até às 17h30 do dia 3 de 
outubro de 2017, através do correio eletrónico dc@cm-loures.pt ou, por correio, para o 
endereço Câmara Municipal de Loures/Divisão de Cultura, Praça da Liberdade, 2674-
501 Loures.
A inscrição no Meeting Internacional de Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr. pressupõe 
a aceitação integral das normas de participação e a entrega de toda a documentação 
que vier a ser exigida (termos de responsabilidade, documentos de identificação pessoal, 
comprovativo de residência, quando aplicável).

6. Valores de inscrição
Os valores de inscrição para participação nos quatro dias do Meeting Internacional de 
Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr. diferem em função da modalidade de frequência 
escolhida, com vantagem para os residentes no concelho de Loures e executantes 
de clarinete e/ou alunos das escolas de música do movimento associativo, bandas 
filarmónicas e/ou orquestras ligeiras do concelho de Loures.
A inscrição no curso tem o valor de 35,00€ (trinta e cinco euros), verificando-se uma redução 
de 30% a executantes de clarinete e/ou alunos de conservatórios e escolas superiores de 
música, residentes no concelho, perfazendo o valor a pagar 24,50€ (vinte e quatro euros 
e cinquenta cêntimos), e uma redução de 60% aos executantes de clarinete, alunos de 
escolas de música do movimento associativo, bandas filarmónicas e orquestras ligeiras 
do concelho de Loures, perfazendo o valor a pagar 14,00€ (catorze euros).

7. Refeições e alojamento
Aos participantes interessados, a organização facilitará as refeições e o alojamento, 
mediante manifestação de interesse na ficha de inscrição, e até ao limite disponível.
As refeições serão servidas em equipamento municipal, acrescendo ao valor de inscrição 
o custo de 5,00€ (cinco euros), por cada refeição.
O alojamento com pequeno-almoço será feito em residência coletiva com camaratas, 
instalações sanitárias e sala de convívio, acrescendo ao valor de inscrição o custo de 
15,00€ (quinze euros), por pessoa e por noite.
A organização reserva-se o direito de não permitir a continuação de pernoita a alunos 
que apresentem mau comportamento, não existindo, nestas situações, a devolução dos 
pagamentos efetivados.
Os alunos que provoquem danos serão responsabilizados pelos encargos resultantes 
dos mesmos, sendo que, no caso de alunos menores, todas as responsabilidades serão 
assumidas pelos respetivos encarregados de educação.

8. Meios de pagamento
Os inscritos poderão proceder ao pagamento das respetivas taxas, em numerário, cheque 
ou transferência bancária, nos termos e condições expressos na ficha de inscrição.

9. Critérios de seleção
O número de vagas no meeting e em cada classe é limitado, pelo que poderá haver lugar 
a seleção, em função dos seguintes critérios e respetiva ordem de prioridade:
1. Executantes de clarinete e/ou alunos das escolas de música do movimento associativo, 
bandas filarmónicas e/ou orquestras ligeiras do concelho de Loures;
2. Residência no concelho de Loures;
3. Habilitações musicais;
4. Ordem de chegada da ficha de inscrição.

10. Condições de participação
Os participantes no meeting devem fazer-se acompanhar dos seus próprios instrumentos 
musicais, não se responsabilizando a organização pelo seu fornecimento.

11. Desistências e alteração na modalidade de inscrição
Em caso de desistência, a mesma deve ser comunicada à organização, impreterivelmente, 
até às 16h30 do dia 2 de outubro de 2017, sendo, nesse caso, restituído 100% do valor pago.
Após a data limite referida no número anterior, o candidato não terá direito a qualquer 
devolução de quantias anteriormente liquidadas.
A alteração à modalidade de inscrição deverá ser comunicada à organização até às 16h30 
do dia 1 de outubro 2017.
Os participantes inscritos que não comparecerem não terão direito à devolução do 
pagamento efetuado.

12. Certificado
A todos os alunos participantes no Meeting Internacional de Clarinete Marcos Romão dos 
Reis Jr. será entregue um certificado de participação.

13. Casos omissos
Todos os casos omissos nas presentes normas de participação serão resolvidos pela 
Câmara Municipal de Loures, de cuja decisão não haverá recurso.

António Saiote é um clarinetista, pedagogo e maestro de renome 
internacional. Realizou concertos e masterclasses em mais de 20 países 
na Europa, Ásia e América. Ensinou na Escola Superior da Universidade 
de Lisboa e na Universidade Católica de Aveiro. Os seus alunos tocaram 
em várias orquestras de Portugal e ganharam vários prémios nacionais 
e internacionais. Foi membro de júris internacionais em Varsóvia, 
Roma, Toulon, Sevilha, Gand, Constancia, Kortrijk e Caracas. Organizou 
o Congresso Mundial de Clarinete, no Porto. Nos últimos 10 anos tem 
desenvolvido em paralelo a atividade de maestro, com sucesso crescente. 
Dirigiu orquestras em Espanha, Lituânia, França, Venezuela, e as 
orquestras portuguesas mais importantes. Como clarinetista e maestro, 
estreou muitas obras de compositores portugueses e estrangeiros. Tem 
vários discos gravados e gravações de referência na rádio nacional 
Portuguesa. É atualmente professor na Escola Superior de Música e Artes 
do Espetáculo, no Porto e diretor artístico da Orquestra Sinfónica.

Solistas e docentes*

Iva Barbosa  |  Cândida Oliveira  |  Carlos Alves  |  Nuno 
Silva  |  Vitor Pereira  |  Luis Gomes  |  Vítor Fernandes  |  

Luis Silva  |  Valdemar Rodriguez  |  Sauro Berti  |
John Cipolla

* Poderá sofrer alterações por motivos alheios à organização.
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