
Ip C     
(Intérpretes para Compositores) 

O Projecto IpC realiza mais um ciclo de Seminários 
para jovens compositores, intérpretes e maestros 
interessados em técnicas de composição/interpre-
tação de música contemporânea. 
Cada uma das 6 sessões terá a duração aproxima-
da de 8 horas de trabalho, que incluem: 

1) Apresentação de técnicas instrumentais; 
- Almoço - 
2) Apresentação de repertório específico; 
3) Leitura e/ou experimentação de materiais 
com alunos participantes; 

O Projecto irá decorrer na Escola Musica Nossa 
Senhora do Cabo (EMNSC) e nos Estúdios Vitor 
Cordon.  

Na EMNSC: 
Luis Gomes (Clarinete) - 26 Outubro/19    
Jorge Alves (Viola de Arco) - 23 Novembro/19 

Nos Estúdios Vitor Cordon: 
Henrique Portovedo (Saxofone) - 25 Janeiro/20 

Na EMNSC: 
Filipe Quaresma (Violoncelo) - 3 Outubro/20 
Filipe Coelho (Trompete) - 17 Outubro/20 
Ana Telles (Piano) - Data a marcar brevemente 
O Projecto IpC é realizado através de uma parceria entre a Associação 
Portuguesa de Compositores, Lisbon Ensemble 20/21, EMNSC e Estúdi-
os Vitor Cordon e tem o apoio da GDA. 
O USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO 

Nome:______________________________________________ 
Data de nascimento:_________________________________ 
Doc. Identificação:___________________________________ 
NIF: ________________________ 
Habilitação académica:_______________________________ 

Categoria de participação(1) (assinalar com cruz): 

A) Participante Associado APC(2)- 40€:_________ 
(Associado APC que pretenda enviar obra/experimentar materi-
ais para o intérprete convidado) 

B) Participante não Associado APC(2)- 50€:_________ 
(Qualquer compositor que pretenda enviar obra/experimentar 
materiais para o intérprete convidado) 

C) Ouvinte Associado APC - 30€:__________ 
(Associado APC que participe como ouvinte do seminário) 

D) Ouvinte não-Associado - 40€:_________ 
(Qualquer pessoa que participe como ouvinte do seminário) 

- Participação em 3 sessões: 
A) 100€:_________                C) 70€:__________ 
B) 135€: _________               D) 90€:__________ 

Outra combinação de 3 sessões (3):____________________ 
___________________________________________________ 

- Participação em 5 sessões: 
A) 180€:________.                C) 120€:________ 
B) 250€:________.                D) 150€:________ 

Outra combinação de 5 sessões (3):____________________ 

___________________________________________________ 

A inscrição dos jovens compositores que se encontram em 
residência nos Estúdios Vitor Cordon é isenta de pagamen-
to. 

1- Todas as categorias incluem o valor do almoço. 

2- Esta categoria de participante deverá enviar junto com a ins-
crição a obra ou materiais a trabalhar com o intérprete para: 
geral@apcompositores.pt. Existe um limite máximo de 5 Parti-
cipantes, e um limite total de 20 inscrições. Caso as inscrições 
de Participantes excedam este número, a escolha das obras 
ficará ao critério do intérprete convidado.  

3- Caso pretenda participar em categorias distintas em diferen-
tes sessões, especifique quais e enviaremos o valor face à re-
cepção da inscrição, que tomará efeito após a apresentação de 
comprovativo de pagamento.


