Estudo de Fontes Musicais Portuguesas Contemporâneas
1. Sumário
Trabalho de pesquisa histórica, bibliográfica, de análise, recuperação de
manuscritos e de investigação interpretativa de compositores
portugueses do séc. XX, tais como Lopes-Graça, Constança Capdeville e
Jorge Peixinho. Os espólios musicais de Jorge Peixinho e de Constança
Capdeville estão já digitalizados e estão consultáveis no CESEM. Uma
edição da música para piano de Jorge Peixinho encontra-se também em
curso. A curto prazo os espólios digitalizados serão integrados na base
de dados online MusicQuery, presentemente em fase de reformulação,
para consulta e utilização electrónica.
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2. Abstract
A project of historical and bibliographical research, musical analyses,
recovery of manuscripts and performative study on the music of 20thcentury Portuguese composers, such as Lopes-Graça, Constança
Capdeville and Jorge Peixinho. The musical oeuvre of Jorge Peixinho and
Constança Capdeville have recently been digitalized and are currently
available for study and performance at CESEM. A critical edition of the
piano works by Jorge Peixinho is underway. The digital fund is to be
included in the centre’s database MusicQuery, presently being

restructured, and will be put online for consultation and electronic use in
the next few months.
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