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INICIATIVA DO FIMPV PARA 
JOVENS INTÉRPRETES PORTUGUESES

FIMPV
JOVENS 

INTÉRPRETES

APOIOS INSTITUCIONAIS
 INSTITUTIONAL SUPPORT



>  O FIMPV Jovens Intérpretes tem como objetivo 
apoiar músicos nascidos após 1 de Janeiro de 1993, 
de nacionalidade portuguesa ou com residência 
fiscal em Portugal;

>  Serão aceites músicos de todos os instrumentos 
(incluindo Canto), na vertente de música erudita, 
contemporânea e jazz;

>  Os concorrentes devem enviar por WeTransfer 
para festivalmusica@cm-pvarzim.pt os seguintes 
documentos:
- cópia do Cartão de Cidadão;
- biografia;
-  proposta de programa a interpretar (35 a 45 min);
- carta de motivação;
-  gravação vídeo de 15 a 20 minutos, incluindo a 

interpretação de pelo menos uma das obras (ou 
seleção de andamentos da obra) a apresentar no 
concerto no dia 20 de julho de 2021;
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Com o FIMPV Jovens Intérpretes, o Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim lança uma iniciativa 
sob o patrocínio da Direção-Geral das Artes e Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, juntamente com o apoio 
do Lions Clube da Póvoa de Varzim, que dá aos jovens músicos portugueses a oportunidade de atuar no FIMPV, 
no dia 20 de julho de 2021. Esta iniciativa ajuda a combater a escassez de oportunidades para jovens artistas 
graças à pandemia, e surge como incentivo a todos os candidatos a continuarem a lutar por uma carreira no 
mundo da música.  

Nos dois concertos a acontecer no dia 20 de julho de 2021, cada parte de cada concerto será interpretada por 
um dos candidatos ao prémio, fazendo no total 4 concorrentes ou agrupamentos premiados. Cada músico ou 
agrupamento (até 3 intérpretes) selecionado fará parte do equipa artística do Festival, na interpretação de uma 
das partes do concerto (35-45min). O concerto será gravado ao vivo, e uma gravação profissional será também 
disponibilizada aos artistas.

Os músicos selecionados receberão os seguintes honorários pela interpretação do concerto:

> Solista: 1.000,00€
> Duo: 1.500,00€
> Trio: 1.800,00€

Póvoa de Varzim, 1 de março de 2021. 

> Data limite para inscrições: 23 de abril de 2021;

>   Os concorrentes serão informados da decisão do 
júri no 10 de maio de 2021.

JÚRI:

· Raquel Camarinha (soprano)

· André Cunha Leal (RTP Antena 2, RTP Palco)

·  João Marques (direção executiva FIMPV (1979-2018) 
e artística (1989-2018)

·  Raúl da Costa (pianista, diretor artístico e 
coordenador-geral FIMPV)


