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IV MASTERCLASSE DE PIANO 

20 de junho de 2022 



Regulamento: 
 
1. A participação nesta Masterclasse é permitida mediante 
o preenchimento do formulário disponibilizado ou 
diretamente na secretaria da academia; 
2.  A inscrição só é considerada válida após confirmação do 
pagamento; 
3. Os pagamentos poderão ser realizados diretamente na 
secretaria da academia ou através de transferência 
bancária (IBAN: PT50 0035 2120 0000 9395830 76); 
a. No caso de transferência bancária, o respetivo 
comprovativo deve ser submetido em conjunto com o 
formulário de inscrição; 
b. Em caso de dificuldade o mesmo poderá ser entregue 
pessoalmente na secretaria da academia ou enviado para o 
endereço secretaria@filarmonicavizelense.com; 
4. No caso de alunos menores, os respetivos Encarregados 
de Educação terão que preencher a declaração de 
autorização e entregar pessoalmente na secretaria da 
academia até ao primeiro dia de realização da Masterclasse; 
5. Serão aceites inscrições até dia 15 de junho; 
6. As inscrições serão aceites por ordem de chegada até 
um limite de 12 vagas, reservando a organização o direito 
de abrir novas vagas; 
7. No caso de desistência, o montante correspondente ao 
pagamento da inscrição não será reembolsado; 
8. No caso de não haver inscrições suficientes para cada um 
dos eventos do ciclo de Masterclasses, o mesmo poderá ser 
cancelado, sendo o valor das inscrições já realizadas 
inteiramente devolvido; 
10. O ciclo de Masterclasses terá lugar nas instalações da 
Academia de Música da Sociedade Filarmónica Vizelense; 
11. A organização reserva-se ao direito de registar som, 
imagens ou vídeo das atividades da Masterclasse, pelo que 
os participantes, ao inscreverem-se, prescindem de 
quaisquer direitos sobre estes registos.  
12. A inscrição na Masterclasse pressupõe a aceitação 
integral do presente regulamento. 
13. Todos os casos omissos a este regulamento serão 
decididos pela organização; 
14. Todos os alunos serão informados do horário de 
funcionamento no dia 17 de junho. Se por alguma razão 
não receber a informação, por favor contacte os serviços 
administrativos através dos contactos disponibilizados. 
 

Concerto de Encerramento/Diplomas: 
 
Todos os alunos que participarem como ouvintes ou 
executantes, a pelo menos dois terços do curso recebem um 
Diploma de Participação. 
No dia 20 de junho às 19h00 realizar-se-á o Concerto de 
Encerramento e entrega de Diplomas.  
 
Propinas: 
 
Participantes (Escolas Parceiras*) – 20€ 
Participante (Externo) – 35€ 
Ouvinte – 10€  
 
*Escolas parceiras - Academia S. F. Vizela, Conservatório do 
Vale de Sousa (Lousada) e ArtEduca – Conservatório de V. 
N. Famalicão. 
 
Biografia 
 
Rosgard Lingardsson 

Pianista dinamarquesa, Rosgard Lingardsson iniciou os seus 
estudos com Gunnar Hallhagen, na Suécia. Mais tarde, nos 
EUA, estudou com Harold Sanford – discípulo de Joseph 
Lhevinne. Sob a orientação do aclamado Pianista e 
Professor Stanislav Knor, concluiu com distinção os seus 
estudos superiores em Piano Performance (1986) e 
Pedagogia de Piano e Música de Câmara (1988) na Royal 
Danish Academy of Music. Ganhou vários primeiros prémios 
em concursos, designadamente o ‘Den Kungliga Musikaliska 
Akademis Utlands Stipendium’ (1983), ainda hoje um dos 
mais importantes e prestigiantes da Escandinávia, bem 
como inúmeras bolsas para estudar nos EUA, na Suécia e na 
Dinamarca, designadamente, a Inge och Einar Rosenborgs 
Stiftelse för Svensk Musik e a Otto &amp; Charlotte 
Mannheimers Fond. Frequentou master classes de 
Alexander Jenner, V.Margulis, Conrad Hansen, José Ribera e 
Peter Feuchtwanger, entre outros. 
É docente de Piano do Quadro de Nomeação Definitiva no 
Conservatório de Música do Porto. A sua atividade 
profissional tem merecido reconhecimento público que 
vem resultando em convites para integrar júris em 
concursos nacionais e internacionais de piano, assim como 
para conduzir Master Classes em Portugal e no estrangeiro. 

Desde 2014, é Membro convidado do International 
Academy of Performing Arts and Sciences. Deste 2018, é 
formadora (A125) registo - CCPFC/RFO-399108/18 da 
Universidade de Minho.  
Como pianista, a solo e em ensemble, tem um vasto 
repertório, da época Barroca à contemporânea, e tem-se 
dedicado à promoção de programas de compositores/as 
menos conhecidos/as, nomeadamente de divulgação da 
música erudita portuguesa e escandinava, em concertos na 
Suécia, Dinamarca, Áustria, Portugal, Itália, Grécia, Reino 
Unido e Estados Unidos. Em Portugal, tocou em salas de 
renome como o Teatro Ibérico e Palácio Foz, em Lisboa, 
Fundação Eng.º António de Almeida, no Porto, e também 
recital a solo na Casa da Música – Porto. 
 
Inscrição: 

 

Nome___________________________________________

________________________________________________ 

Idade ______ Grau ________ 

 

Academia/Conservatório de Música 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Programa a Executar 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Telemóvel_______________________________________ 

E-mail __________________________________________ 

________________________________________________ 

 


