
I p C  
(Intérpretes para Compositores) 

O Projecto IpC realiza um ciclo de cinco 

Seminários para jovens compositores, intérpretes e 
maestros interessados em técnicas de composição/
interpretação de música contemporânea. 

Cada sessão terá a duração aproximada de 8 
horas de trabalho, que incluem: 

1) Apresentação de técnicas exploratórias no 

instrumento; 

- Almoço- 

2) Apresentação de técnicas em repertório 

canónico do sec. XX e XXI; 

3) Sessão de trabalho com os Compositores 

Participantes; 

-Jantar- 

O Projecto irá decorrer entre Fevereiro e Junho de 

2019, com uma sessão por mês, contando com as 
presenças de: 

Marina Camponês (Flauta)  //   23 de Fevereiro    
José Pereira (Violino)    //   30 de Março 
Pedro Figueiredo (Direcção)   //   13 de Abril 

Marco Fernandes (Percussão) //  18 de Maio 
 Paulo Pacheco (Piano)    //   22 de Junho 

O Projecto IpC é realizado através de uma parceria entre a Associação 
Portuguesa de Compositores, a Sociedade de Instrução Guilherme 
Cossoul e o Lisbon Ensemble 20/21.

Nome:______________________________________________ 

Data de nascimento:_________Doc. Identificação:_________ 

NIF:_____________Habilitação académica:_______________ 

___________________________________________________ 

(1) 
Categoria de participação(2) (assinalar com cruz): 

A) Participante Associado (APC/SIG.Cossoul)(3)- 35€:_________ 
(Associado APC que pretenda enviar obra/experimentar 
materiais para o intérprete convidado) 

B) Participante não Associado (3)- 45€:_________ 
(Qualquer compositor que pretenda enviar obra/experimentar 
materiais para o intérprete convidado) 

C) Ouvinte Associado (APC/SIG.Cossoul) - 25€:__________ 
(Associado APC que participe como ouvinte do seminário) 

D) Ouvinte não-Associado - 30€:_________ 
(Qualquer pessoa que participe como ouvinte do seminário) 

- Participação em 3 sessões: 
A) 90€:_________                C) 60€:__________ 
B) 125€:________                D) 80€:__________ 

Outra combinação de 3 sessões (4):____________________ 
___________________________________________________ 

- Participação em 5 sessões: 
A) 150€:________.                C) 100€:________ 
B) 210€:________.                D) 130€:________ 

Outra combinação de 5 sessões (4):____________________ 
___________________________________________________ 

- A Ficha de Inscrição deverá ser acompanhada do 
comprovativo de pagamento. O Pagamento deverá ser 
feito para a Associação Portuguesa de Compositores 
(IBAN: PT50 0035 0150 0006 8865 030 79) 

1- Todos os valores são isentos de IVA/ artigo 9o do CIVA (ou similar) 

2- Todas as categorias incluem o valor do almoço e do jantar, realizado na Associação 
Guilherme Cossoul. 

3- Esta categoria de participante deverá enviar junto com a inscrição a obra ou 
materiais a trabalhar com o intérprete para: geral@apcompositores.pt. Existe um 
limite máximo de 5 Participantes, 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.  

4- Caso pretenda participar em categorias distintas em diferentes sessões, 
especifique quais e enviaremos o valor face à recepção da inscrição, que tomará 
efeito após a apresentação de comprovativo de pagamento.



I pC  
Intérpretes para Compositores  

 Ciclo de cinco Seminários sobre 
técnicas de escrita e interpretação 

de música de século XX e XXI 

Local: 
Sociedade de Instrução Guilherme Cossoul 
Rua Nova da Piedade, n.º 66 
1200-299 Lisboa 

Contactos (info): 
geral@apcompositores.pt
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