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Antoine Flores, Luis Coelho, Patricia Aller e Pedro Melo formam o quarteto de 

saxofones Iberian Quartet. Este grupo tem como objetivo fazer música de câmara para 

compartilhar com o público a sua paixão pela música. Em 2016, três dos quatro integrantes 

da formação conhecem-se durante as jornadas da “Academia Internacional de Saxofone” no 

Porto, Portugal, e desde logo surgiu a vontade de criar um quarteto profissional de 

saxofones, e decidem procurar o quarto elemento. Nasce assim o Iberian Quartet. Luís e 

Pedro estudaram saxofone em Braga na Universidade do Minho, com o professor Luís 

Ribeiro. Por outro lado, Patrícia e Antoine seguem os seus estudos superiores com Tomás 

Jerez, Antonio Felipe Belijar e Eric Devallon na Musikene, Centro Superior de Música do 

País Vasco. Apesar das diferentes origens, os quatro compartilham os mesmos princípios: 

conseguir os mesmos objetivos estéticos mediante o intercâmbio de ideias, e aprofundar a 

sua capacidade e conhecimento de análise musical tocando um repertório variado. O 

quarteto fez a sua estreia no Festival “XIII. Musikaldia 2017” de Arrasate-Mondragón 

(Guipùzcoa) com casa cheia e muitos aplausos ao interpretar repertório variado e entretido. 

Os integrantes do grupo são músicos em formação contínua que assistem a cursos e 

masterclasses habitualmente. Aqui estão alguns dos saxofonistas de quem receberam 

orientação: Vincent David, Antonio Felipe Belíjar, Jean-Yves Formeau, Jêrome Laran, Otis 

Murphy, Tomás Jerez Munera, Mario Marzi, Nicolas Prost, João Pedro Silva, Fernando 

Ramos, Nacho Gascón, Michel Supéra, Gilberto Bernardes, Philippe Portejoie, Thomas 

Dhuvettere, Jean-Yves Chevalier, Matthieu Delage, Francisco Ferreira, Fernando Ferreira, 

Carlos Gontijo, Jean-Marie Londeix, Arno Bornkamp, Claude Delangle, Timothy 

McAllister, Christian Wirth, Patrick Stadler, Ensemble Squillante, Juan Jiménez, Julien 

Petit, Juan Jiménez, Julien Petit, Joonatan Rautiola e Philippe Braquart. 

 

 

 

 

 



 

Antoine Flores, saxofone soprano.  

Nasce em Arafo, Tenerife, e desde muito 

cedo mostra o seu interesse por estudar música. O 

seu caminho começa na sua terra natal: começa a 

estudar alaúde e guitarra, mas aos oito anos é 

admitido na Sociedade Filarmónica “Nivaria” para 

estudar saxofone. Em 2013, termina os seus estudos 

de grau profissional com o professor Benigno 

Cedrés no Conservatório Profissional de Música de 

Tenerife, obtendo o diploma de honra e o Prémio 

Fim de Grau. Simultaneamente recebe classes de 

piano.  

Depois dá início a um novo período na 

Musikene, San Sebastián, onde com Tomás Jerez e António Felipe Belijar realiza os estudos superiores de 

saxofone. Em 2015, ingressa no Conservatório Superior de Poitou-Charentes com Christophe Bois e Gilles 

Tressos para realizar o curso académico 2015-2016 sobre o programa de estudos Erasmus. Atualmente voltou 

à Musikene para realizar o último ano do Grau Superior. Graças à grande qualidade dos professores com 

quem trabalhou, Antoine adquiriu muita experiência em música de câmara, por exemplo, com o  Trio Houit, 

formação de piano e dois  saxofones.  

Além disso participou em vários concursos obtendo os seguintes prémios: 1º prémio no  “II Concurso 

Nacional para jovens saxofonistas CIUSAX”, em Utrera, Sevilla; 3º prémio no “I Festival de novos talentos” 

de Arafo, Tenerife; 1º classificado no “11º Concurso Nacional de Interpretación Intercentros Melómano” na 

categoria profissional, e em 2014 e 2016, é selecionado na Musikene para participar no “13º e 15º Concurso 

Nacional de Interpretación Intercentros Melómano”, respetivamente, na categoria de Grau Superior. 

Recentemente, foi selecionado primeiro saxofonista da JOCAN (Joven Orquesta de Canarias) e também foi 

selecionado para o encontro de verão da EUYWO (European Union Youth Wind Orchestra), sobre a batuta do 

prestigioso maestro Jan Cober.  

 

 

 

 



Patricia Aller, saxofone 

barítono. Depois de terminar a formação 

musical profissional no conservatório da sua 

cidade natal, Barakaldo, muda-se para San 

Sebastián para realizar os estudos superiores de 

saxofone na Musikene, com os professores Eric 

Devallon, Tomás Jerez e Antonio Felipe Belijar. 

Neste centro, tem a possibilidade de fazer música 

de câmara com o Ensemble de saxofone e em 

quarteto. Mesmo assim, participa noutro tipo de 

agrupamentos, destacando o Trio Hapao de 

acordeão, saxofone e percussão, com quem aprofunda o seu conhecimento no repertório atual graças ao 

contacto com compositores e intérpretes contemporâneos. 

Após finalizar o Grau Superior, ingressa na Escola Superior de Música de Genebra, Suíça, para 

começar os estudos de mestrado, com o objetivo de conhecer melhor o mundo da transcrição . Para isso, por 

um lado, cria junto dos seus companheiros o Hiruki Trio, formação de piano e dois saxofones, recebendo os 

conselhos do professor Jean Jaques Balet, e por outro lado, o quarteto de saxofones Lauburu, com a 

orientação de Antoine Marguier. Com todas estes grupos participou em diferentes eventos como a “Quincena 

Musical” de San Sebastián de 2014 dentro do Ciclo de Jovens Intérpretes com o Trio Hapao, nas “Jornadas 

Suíças do Saxofone 2015” celebradas em Lausanne com o Hiruki Trio, e no festival “Fête de la Musique 

2016” com o quarteto Lauburu. Patrícia recebeu bolsas por instituições como a Diputación Foral de Vizcaya e 

o Governo Vasco pelas suas excecionais qualificações em todas as etapas do seu percurso académico. 

Paralelamente também se dedica ao ensino do saxofone, tendo tido experiências pedagógicas  no 

Conservatório Popular de Ginebra e foi professora de saxofone na escola de música ABC em Archamps, 

França. Atualmente acaba de terminar o Mestrado em Formação de Professorado de Educação Secundária 

Obrigatória e Bacharelato na VIU (Universidade Internacional de Valência). 

 

 

 

 

 



 

Pedro Melo, saxofone alto. 

Inicia os seus estudos musicais na Sociedade 

Musical de Pevidém, Portugal, mas logo se 

muda para Guimarães com o professor Luís 

Ribeiro para continuar com o estudo do 

saxofone. Em 2014, termina o curso 

profissional com as mais altas qualificações e 

também finaliza o curso artístico 

especializado da "Escola Secundária 

Francisco de Holanda”. Este ano, termina a Licenciatura na Universidade do Minho com Luis Ribeiro. 

Apesar disso, integra o Conservatório Superior de Música de Castilla-La Mancha para realizar seis meses sob 

o programa Erasmus com o professor Antonio Felipe Belijar. 

Pedro conseguiu cumprir diferentes objetivos ao longo da sua trajetória musical, por exemplo, tocou 

o Scaramouche de D. Milhaud como solista com a orquestra de sopros da “Academia Valentim Moreira de 

Sá" dirigida por Vasco Faria. Com esta mesma participou noutros projetos como as óperas "A Arca de Noé" e 

"O pequeno Limpa-Chamines" de B. Britten e "L'enfant et les sortileges" de M. Ravel, pela mão do 

maestro Vítor Matos.  

Em 2013, colabora no evento "Orquestra de 100 Flautas e 100 Saxofones" organizado pela  Casa da 

Música com Pedro Neves como regente. Em 2015, viaja com o Ensemble de Saxofones da Universidade do 

Minho a Estrasburgo, França, para participar no “Sax Open” e nos festivais SaxOporto, Festival Internacional 

Saxofone de Palmela e “AveiroSaxFest”, ambos em Portugal . No mesmo ano consegue o 2º Prémio no 

Certame Internacional para Saxofone e Clarinete "Sons de Cabral" em Portugal. 

Em 2017 consegue o 3º prémio na Categoria Sénior do Concurso Internacional de Saxofone 

“BUFFET-CRAMPON” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luís Coelho, saxofone tenor. 

 
Natural de Paredes ingressou na 

música por volta dos 8 anos na escola de 

música da Banda Musical e Cultural de Paço de 

Sousa. Prosseguiu, mais tarde, os estudos do 

instrumento Saxofone na Academia de 

Lousada, na classe da Profª. Fernanda Alves, 

apenas por um ano. No ano seguinte entrou no 

Conservatório de Música do Porto, na classe do 

Prof. Francisco Ferreira com quem terminou o 

8º grau com a classificação de 19 valores. É 

licenciado em Música pela Universidade do Minho, na classe do prof. Luís Ribeiro, com a classificação 

máxima. Encontra-se atualmente a frequentar o mestrado em Ensino da Música no Instituto de Educação da 

Universidade do Minho, na classe do prof. Luís Ribeiro. Já atuou a solo em palcos muito importantes tal 

como o CCB inserido no programa dos 1001 Músicos, na Casa da Música, e também atuou a solo com a 

orquestra contemporânea do CMP, executando o Concertino da Camera de Jacq ues Ibert e com o Ensemble 

de Saxofones do Minho, interpretando o Concerto de Alexander Glazounov.  

Como solista é detentor de vários prémios: 

- 1º Prémio ex-áqueo Concurso Interno do Conservatório do Porto 2011 

- Vencedor do Prémio Casa da Música/CMP 2011, tendo efetuado um recital a solo inserido na sua 

programação na Sala 2 (Casa da Música) 

- 2º Prémio (Ex-áqueo) do Concurso Jovens Músicos (PJM), na Categoria A| Solistas| Nível Médio 

2012 

- 2º Prémio no 1º Concurso Internacional Saxoporto, categoria A, em 2013 

- 3º Prémio do Concurso Santa Cecília 2016, promovido pela Universidade do Minho  

Luís Coelho é artista Selmer. 

 

 

 

 

 



Iberian Quartet set-up 

 

Antoine Flores 

Saxofone Soprano em Prata maciça Selmer Serie III  

Boquilha Selmer s90 170  

Palhetas Tradition Vandoren  3,5 - 4  

Abraçadeira Klassik  Vandoren  

Patricia Aller 

Saxofone Barítono Yanagisawa B901  

Boquilha Vandoren-Optimun BL3  

Palhetas  Tradition Vandoren 3 - 3,5  

Abraçadeira Bambú  

Pedro Melo 

Saxofone Alto Selmer Super Action Serie II com tudel de prata  

Boquilha Vandoren-Optimun AL3  

Palhetas  Tradition Vandoren 4 

Abraçadeira Klassik  Vandoren  

Luís Coelho 

Saxofone Tenor Selmer Serie III 

Boquilha Vandoren T20 

Palhetas Vandoren V12  3,5 

Abraçadeira BG L41 


