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NuNo Silva Detentor de um percurso artístico de referência nacional, Nuno Silva 
goza também de assinalável destaque a nível internacional. Tem assumido uma dupla 
carreira enquanto músico e professor com apresentações regulares em Portugal e no 
estrangeiro. A crítica internacional reserva-lhe comentários como: “Silva has the chops 
to handle all this music and the swing to sell it.” - Fanfare Magazine, “Silva’s tone has 
great core, focus and ring.” - The Clarinet. Em 2018 tocou o concerto de Magnus 
Lindberg tendo sido o primeiro clarinetista a fazê-lo sob a direcção do compositor. 
Como professor tem realizado masterclasses por todo o mundo e em 2018 foi professor 
convidado da Haute École de Musique de Genève. Tem sido convidado para os júris 
dos concursos internacionais de maior relevo, entre os quais se destacam: Lisboa, 
Mercadante, Carlino, São Paulo, Ghent e Genève. Nuno Silva é artista das marcas 
Buffet Crampon, D’Addario Woodwinds e Silverstein Works. Estudou com António 
Saiote, Hans Deinzer, Pascal Moragués e Hakan Rosengren. Diplomado pela ESMAE, 
Universidade Nova de Lisboa (Ciências Musicais) e pela California State University 
em 2017 foi-lhe conferido o grau de Doutor com distinção na Universidade de Évora. 
Foi laureado em vários concursos nacionais e internacionais. Nuno Silva é solista 
principal da Orquestra Metropolitana de Lisboa e professor na Academia Nacional 
Superior de Orquestra. A sua biografia consta do livro de Gianluca Campagnolo “Great 
Clarinettists”.
EtiENNE lamaiSoN Doutorado da universidade de Évora.
Estudou no Conservatório Nacional Superior de Música de Lyon, na classe de Jacques 
Di Donato onde obteve o Diploma de Estudos Superiores, com unanimidade.
Estudou no Conservatório Nacional e Superior de Música de Paris, onde obteve o 
Diploma de Clarinete Baixo.
Foi bolseiro para uma residência de artistas no “Banff Centre for the Arts”
Foi primeiro clarinete da Orquestra Metropolitana de Lisboa, durante 10 anos. 
Atualmente, dedica-se inteiramente à sua atividade de Músico-Criador, através 
da Música Contemporânea,e também com várias formas de Jazz e improvisação, 
Músicas Tradicionais e populares.
Foi membro titular da Roda de Choro de Lisboa durante quatro anos.
Leciona no Pôle d’Enseignement Supérieur de Rennes e no conservatório de 
Laval(França).
É diretor artístico do Ensemble Zellig e faz parte do Ensemble Alternance, ambos 
conjuntos dedicados a criação contemporânea.
miguEl CoSta Orquestra de Câmara Portuguesa; Ensemble MPMP; Academia de 
Música de Almada; Conservatório de Música da Metropolitana.

Festival de CLARINETE

Etienne Lamaison & Nuno Silva (Inclui 1 bloco de 30 min. de aula com cada professor, pianista acompanhador e  acesso 
a todas as atividades e masterclasses do festival como ouvinte) €50

Miguel Costa (Inclui masterclass com o Prof. Miguel Costa sem tempo definido nos 2 dias e inclui acesso a todas as atividades e 
masterclasses do Festival como ouvintes) Externos 30€           EMNSC 20€

Ouvintes (Inclui acesso a todas as atividades e masterclasses como ouvinte) Externos 15€           EMNSC 10€

Refeições (acresce o valor de 5€ por cada dia) dia 25         dia 26

Ao realizar a inscrição nesta atividade, autorizo a captação de imagens gerais e vídeos do evento para 
publicação nos meios sociais da EMNSC, as imagens nunca serão individuais.18h30
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