
 

1º Festival HornProject 
15, 16 e 17 Maio 2015| Escola de Música do Conservatório Nacional | Lisboa 

 

Apresentação 

No âmbito da sua atividade pedagógica, o quarteto de trompas HornProject apresenta o 

seu primeiro Festival, o primeiro grande evento de masterclasses, palestras e concertos sobre a 

Trompa na capital portuguesa. 

O Festival pretende proporcionar aos seus participantes, ativos e ouvintes, a 

oportunidade de enriquecimento técnico e musical, através do contato com ilustres figuras que 
integram os quadros das instituições mais representativas do paradigma musical e educativo a 

nível nacional. Por outro lado, a convergência de jovens trompistas oriundos de vários polos de 
ensino, bem como diferentes níveis académicos, promove a troca de experiências, 

conhecimentos e perspetivas que potenciam o propósito pedagógico do evento.

 

Professores Convidados 

Paulo Guerreiro – Trompa Solo 
Orquestra Sinfónica Portuguesa | Escola 

Superior de Música de Lisboa | Escola 

Superior de Artes de Castelo Branco 

Nuno Vaz – Trompa Solo Orquestra 

Metropolitana de Lisboa | Academia 
Nacional Superior de Orquestra | Escola 

Superior de Música e Artes do Espetáculo 

do Porto 

Gabrielle Amarú – Trompa Solo 

Orquestra Gulbenkian 

Jonathan Luxton – Ex-Trompa Solo 

Orquestra Gulbenkian | Ex-Professor Escola 

Superior de Música de Lisboa 

 

Atividades 

Aulas Individuais 

Os horários serão enviados via email 

para os participantes. 

Palestra  

“À conversa com Jonathan Luxton – 
Uma vida em orquestra” 

Concertos 

Os concertos, com horário a apresentar 
aos participantes posteriormente, irão 

realizar-se com a participação dos 
professores convidados, o quarteto 

HornProject e os participantes. 

Exposições 

Produtos e instrumentos das lojas que 

apoiam o Festival. 

 

Propinas 

A participação no Festival está sujeita à 
aplicação de propina. 

As propinas não incluem alimentação ou 

estadia dos participantes. 

Todas as modalidades de propina terão 

direito a uma fita e crachá de identificação 
HornProject, bem como uma t’shirt 

HornProject do tamanho indicado na ficha 

de inscrição.   

TOTAL - 3 dias (Masterclasses individuais, 

todas as atividades) 

Sénior - 75€ (*60€) A partir de 13 
anos inclusivé  

Júnior - 45€ (*35€) 

 

DIÁRIO – 1 dia (Masterclasse individual, 

atividade do dia) 

30€ (*25€) 

 

OUVINTE - 3 dias (Assistir a masterclasses, 

todas as atividades) 

20€ (*15€) 

 

*Valor para sócios da AAEMCN. 
 

O pagamento deverá ser efetuado via 

transferência bancária para: 

Associação de Amigos da Escola de 
Música do Conservatório Nacional 

(AAEMCN) 

NIB 0035 0396 00217040430 43 



 

  

Prazos 

As inscrições para o Festival deverão ser 
efetuadas no formulário online até dia 30 

de Abril de 2015, disponível no site 
http://www.emcn.edu.pt ou em formulário 

em papel que deverá ser digitalizado e 

enviado junto com o comprovativo de 
transferência bancária. 

O comprovativo de transferência 
bancária deverá ser enviado por email para 

quartetohornproject@gmail.com, até à 

mesma data, por forma a concretizar o 
processo de inscrição.  

Os participantes menores de idade 
deverão fazer chegar por email o termo de 

responsabilidade devidamente assinado 
pelo Encarregado de Educação, juntamente 

com o comprovativo de transferência. 

O não envio do comprovativo de 
transferência e do termo de 

responsabilidade não garante a inscrição. 

 

Locais 

O Festival e concertos decorrerão na 
Escola de Música do Conservatório Nacional 

com morada em: 

Rua dos Caetanos, 29 

1200-078 Lisboa 

 

 

 

Contatos 

A organização do Festival poderá ser 
contatada através do email 

quartetohornproject@gmail.com ou para o 
contato telefónico +351913864523. 

 

Outras informações 

A organização disponibiliza uma lista de 

parcerias para alimentação e estadia com 
descontos para participantes no Festival 

dentro das datas em que o mesmo decorre. 

Caso pretendam tornar-se sócios da 
AAEMCN e usufruir dos descontos no valor 

da propina, os participantes poderão 
processar a sua inscrição de sócio através 

do site http://www.emcn.edu.pt. 

É aconselhado aos participantes que se 
desloquem de transportes públicos ou a pé 

para o local onde irá decorrer o Festival 
uma vez que não há parque de 

estacionamento gratuito. 

A organização não se responsabiliza por 

danos materiais ou humanos ocorridos 

durante o Festival. 

A organização apenas se responsabiliza 

pelos participantes menores de idade (até 
17 anos inclusive) dentro das instalações da 

Escola de Música do Conservatório Nacional 

e durante o horário definido para as 
atividades. 

 

 

 

http://www.emcn.edu.pt/
mailto:quartetohornproject@gmail.com
http://www.emcn.edu.pt/

