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Início (/)

Estudantes de Música selecionados para

orquestras nacionais e internacionais

Os estudantes da licenciatura em Música da ESART-IPCB foram selecionados para integrar diversas

orquestras nacionais e internacionais, num claro sinal de reconhecimento da qualidade do trabalho

desenvolvido no âmbito do curso.

A Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa vai contar com os estudantes da Variante de

Instrumento - Violoncelo Carolina Pereira, Carolina Correia, Catarina Putzger e Simão Lamego e

ainda com João Gouveia, aluno da Variante de Trompete.

Catarina Putzger vai ainda integrar a Orquestra de Jovens do Mediterrâneo, onde acompanha Diogo

Barros da Silva (Fagote) e Sara Castro (Violino).

A Orquestra de Jovens do Mediterrâneo foi fundada em 1984, a partir de uma iniciativa "Provence-

Alpes-Côte d'Azur Region" e do Ministro da Cultura e Comunicação, tendo forjado relações entre

jovens de cerca de 20 países. Os programas consistem na execução de grandes obras orquestrais

contando com a presença de artistas prestigiados. Os participantes são selecionados através da

realização de provas na região do Mediterrâneo, cooperando com orquestras jovens nacionais e

escolas. O objetivo é apoiar os jovens músicos a transitar para a mundo pro�ssional.

Óscar Lucas, estudante da Variante de Trompete foi selecionado para a Jovem Orquestra Portuguesa

(JOP).
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Contactos

Av. Pedro Álvares Cabral, nº 12

6000-084 Castelo Branco

(+351) 272 339 600 (tel:00351272339600)

(+351) 910 511 535 (tel:00351910511535) (Vodafone)

(+351) 965 956 971 (tel:00351965956971) (Meo)

(+351) 937 301 074 (tel:00351937301074) (Nos)

(+351) 272 339 601 (tel:00351272339601)

ipcb@ipcb.pt (mailto:ipcb@ipcb.pt)
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Portal emprego (/sa/portal-emprego)

Cartão de Estudante (https://www.santander.pt/campanhas/matriculas-2021-2022?

utm_campaign=matriculas&utm_medium=referral&IPCB)

Consórcio Erasmus Centro (http://erasmuscentro.pt/)

Marcas Grá�cas (/sites/default/�les/upload/sc/marcas_gra�cas.zip)

Notícias IPCB (/notas-informativas)

Redepro (http://redepro.ipcb.pt)

CILCE (http://cilce.ipcb.pt)

Webmail (http://webmail.ipcb.pt)

Serviços online (/ipcb/serviços-online)

Contacte-nos (/ipcb/contactos)
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