
BOLETIM DE INSCRIÇÃO

Nome ______________________________________________________________   Idade _______

Endereço ______________________________________________________   Cidade __________________ 
 

Código Postal ________ – _______   Telefone ______________________   e-mail ______________________________

NIF __________________________

CURSO

Laboratório de Canto, improvisação e composição cénica 

LILIANA COELHO e MANUELA FERREIRA 

 Participantes / 120€ com direito a aulas individuais e/ou coletivas 
 Ouvintes / 35€ com direito a assistência às aulas  

Data  __________________________

OBSERVAÇÕES 
Anexar a parte de piano das obras que pretende trabalhar nos cursos (ver ponto 4.3.3 do Regulamento).

Este boletim de inscrição deverá ser enviado até uma semana antes do inicio do curso respetivo, 
devidamente preenchido e acompanhado da quantia total dos Cursos, através de correio 

ou para cursosviladoconde@sapo.pt com o devido comprovativo de transferência bancária para:  
IBAN: PT50 0079.0000.62899502101.25 (Associação para Defesa do Artesanato e Património de Vila do Conde).

Este boletim de inscrição pode ser fotocopiado.

INFORMAÇÕES 
Conservatório de Música de Vila do Conde 

Centro Municipal de Juventude - Av. Júlio Graça, 580  4480-672 Vila do Conde, Portugal 

www.adapvc.pt  
conservatorio@adapvc.pt 
telem. +351 935 545 024 

fax +351 252 638 717

Disponibilizamos informação de localização, preço para Hotéis e Restaurantes. 
Siga-nos no facebook!



DUETO(s) 
Laboratório interdisciplinar de canto e composição cénica. 

Duas linguagens artísticas. Duas experiências de formação 

REGULAMENTO

1 | DATAS 
Os laboratórios de canto e composição cénica decorrem 

entre 4 e 8 de julho de 2016 nas instalações do 
Conservatório de Música de Vila do Conde.

2 | HORÁRIO 
Manhã: 9h30 – 13h00 
Tarde: 14h30 – 18h00

3 | CONCERTO FINAL 
No dia 8 de julho pelas 19h00, realizar-se-á a Apresentação Pública 

dos alunos participantes no DUETO(s) - Laboratório interdisciplinar de 
canto e composição cénica, escolhidos pelos respetivos professores, 
onde se procederá também à entrega dos Diplomas de Participação.

4 | DOS ALUNOS 
Destinatários: todos os interessados que pretendam desenvolver 

competências performativas na área do canto e do teatro

4.1 | INSCRIÇÕES 
Os alunos deverão inscrever-se através do preenchimento da 

Ficha de Inscrição e pagamento da respetiva propina.

4.2 | As inscrições 
são limitadas e aceites por ordem de chegada 

tendo como data limite o dia 28 de junho.

4.3 | TIPO DE FREQUÊNCIA 
Os alunos serão divididos em:

Alunos Participantes 
com direito a aulas individuais e/ou coletivas

Alunos Ouvintes 
com direito a assistência às aulas 

4.3 | ADMISSÃO

4.3.1 | Reserva-se aos professores o direito de organizar provas 
de admissão aos alunos que se propõem como participantes.

4.3.2 | A seleção dos alunos participantes é da 
exclusiva responsabilidade dos professores.

4.3.3 | Os alunos participantes devem enviar no momento 
da inscrição fotocópia da parte de piano da(s) obra(s) que 
desejam trabalhar no laboratório de canto. A falta de envio 
terá como consequência provável a não execução dessa(s) 

obra(s) na Apresentação Final no dia 8 de julho.

4.3.4 | Os alunos não admitidos como participantes passam 
à categoria de ouvintes, com direito ao reembolso 

da diferença da propina paga.

4.3.5 | Os alunos ouvintes serão admitidos apenas através 
da regularização do seu processo de inscrição.

4.4 | ASSIDUIDADE

4.4.1 | Os alunos ouvintes têm que assistir a 2/3 
das aulas do(s) curso(s) em que estão inscritos para 

terem direito a Diploma de Participação.

4.5 | DIPLOMA

4.5.1 | Aos professores reserva-se o direito da 
atribuição do Diploma de Participação.

4.6 | CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 
Participantes |   120€  

Ouvintes |   35€ 
Inscrições fora do prazo – Agravamento de 5€ 

sobre o valor de cada inscrição a pagar.

Os alunos interessados deverão fazer a sua inscrição on-line através 
do boletim disponível em www.adapvc.pt completando a mesma 
com o respetivo pagamento até ao dia 28 de junho na Secretaria 

do Conservatório de Música de Vila do Conde ou envio para 
conservatorio@adapvc.pt do comprovativo de transferência bancária 
para o seguinte IBAN: PT50 0079.0000.62899502101.25 (Associação 

para Defesa do Artesanato e Património de Vila do Conde).

As inscrições efetuadas fora do prazo acima indicado, estarão sujeitas 
à existência de vaga, a qual carece de confirmação junto da secretaria 

do Conservatório de Música de Vila do Conde e não do professor.

Os alunos e professores do Conservatório de Música de Vila do 
Conde, beneficiam de um desconto de 20% sobre o valor total a 
pagar na categoria Participante e de 60% na categoria Ouvinte.

Os cheques ou vales postais devem ser endossados a:

ASSOCIAÇÃO PARA DEFESA DO ARTESANATO 
E PATRIMÓNIO DE VILA DO CONDE - CONSERVATÓRIO 

DE MÚSICA DE VILA DO CONDE

Conservatório de Música de Vila do Conde 
Centro Municipal de Juventude - Av. Júlio Graça, 580 

4480-672 Vila do Conde, Portugal 

www.adapvc.pt  
conservatorio@adapvc.pt 
telem. +351 935 545 024 

fax +351 252 638 717

NOTA | Em caso de desistência, o montante correspondente 
ao pagamento da inscrição não será reembolsado.



LABORATÓRIO de CANTO  
orientado por Liliana Coelho

O Laboratório de Canto é destinado a estudantes 
de canto de diversos níveis de formação, internos e externos ao 
Conservatório. As sessões preveem igualmente a inscrição de 

ouvintes que podem usufruir de uma intensa experiência musical. 
Propõe-se um trabalho intensivo centrado em questões de técnica e 
interpretação, baseado nas obras apresentadas pelos participantes.

Liliana Coelho 
É professora de Canto e soprano lírico. Na área do Ensino 
do Canto tem vindo a ministrar Masterclasses na Bairrada, 

Espinho e Braga. Embora seja Licenciada pela ESMAE fez o seu 
Mestrado em Ensino da Música (variante Canto) na Universidade 

de Aveiro, investigando várias abordagens metodológicas do 
ensino do Canto desde o Ensino Básico ao Ensino Secundário. 

É docente no Conservatório de Música do Porto e no 
Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga. 

◊◊

LABORATÓRIO de IMPROVISAÇÃO 
e COMPOSIÇÃO CÉNICA 

orientado por Manuela Ferreira 

Neste laboratório pretende-se explorar um conjunto de técnicas 
e conhecimentos tendentes a desenvolver competências 

ao nível da improvisação e composição cénica.

Os participantes terão a oportunidade de articular os vários 
elementos expressivos – o corpo, a voz, a palavra - no 

sentido de construir situações cénicas a partir de diferentes 
indutores através do jogo dramático e da improvisação.

IMPROVISAÇÃO 
Identificar o trabalho de improvisação como prática 

e filosofia no processo de criação teatral.

Experimentar a improvisação de forma a exercitar 
a espontaneidade e a auto-expressão de cada 

performer, assim como o trabalho do ensemble.

Exercitar a improvisação através da exploração das 
potencialidades do corpo, da voz e do espaço 

ao serviço da  expressão/comunicação.

Praticar a improvisação como ferramenta capaz de 
desenvolver competências, agilidade e sensibilidade 

na criação de acontecimentos performativos.

COMPOSIÇÃO 
Sensibilizar para a linguagem 

e o vocabulário específicos do teatro.

Identificar os diferentes elementos que compõem 
a linguagem teatral – o tempo e o espaço.

Explorar, selecionar e articular os diferentes elementos 
da linguagem teatral de forma a construir um objecto 

performativo coeso e gerador de sentidos.

Compreender a importância da dimensão plástica, 
enquanto sistema cénico (figurinos, cenografia e luz) ao 

serviço de uma determinada ideia dramatúrgica.

Manuela Ferreira 

É encenadora e dramaturgista. Exerce atividade na pedagogia 
do teatro. Concebe e orienta oficinas para diferentes grupos e 

contextos de formação. Também tem programado e coordenado 
vários projetos educacionais. Destaca-se o trabalho que desenvolve 
na área do Teatro com a Comunidade - uma das temáticas centrais 

gira em torno da memória e do património pessoal enquanto 
pontos de partida na construção de ficções dramáticas. Mestrado 

em Artes Cénicas pela FCSH da Universidade Nova de Lisboa.

http://tkb.fcsh.unl.pt/user/manuela-ferreira

◊

Pianista correpetidor David Ferreira

Natural de Vila do Conde, David Ferreira, é pianista 
acompanhador no Conservatório de Música do Porto, no 
Conservatório Superior de Gaia e na ESMAE. Tem vindo a 

desenvolver a sua experiência no acompanhamento e correpetição 
de cantores há vários anos em recital, oratória e ópera.


