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Música sacra em Viana 

Numa produção da  Academia de Música de Viana do Castelo e com os patrocínios do Ministério da Cultura, do 
IPAE, da Fundação Átrio da Música e da Câmara Municipal de Viana do Castelo, está a decorrer, desde 19 de 
Setembro pp, o Ciclo de Música Sacra Viana 2003. 
Do programa constam primeiras audições mundiais  (?SHÎYR? de João Pedro de Oliveira, pela Orquestra Nacional 
do Porto, sob a direcção do maestro Marc Tardue, ou as obras "De Profundis op. 130, à memória de Bruno 
Pizzamiglio" e ?Ave Maria op. 5?, de António Victorino d?Almeida, por Elsa Saque e Opus Ensemble ), cânticos 
religiosos (Rito Bracarense pelas Vozes Alfonsinas) ou Música Polifónica  (Grupo de Câmra do Porto), além de 
encontros com compositores e conferências. 
Como denunciou António Gonçalves, em artigo assinado no jornal Público, de 19 de Setembro p.p., o ciclo afastou-
se das igrejas de Viana que se negaram a abrir portas a esta manifestação - 
«(...)  o que acontece - e tem acontecido ao longo dos últimos tempos - é o arredar de espectáculos musicais das 
igrejas de Viana, templos que até são naturalmente vocacionados para a audição de obras vincadas pela matriz 
religiosa, como é o caso em apreço. O facto das igrejas persistirem em manter as portas fechadas à interpretação 
de obras musicais, perdendo-se a oportunidade de fruir (pelo menos) das suas qualidades acústicas, é um sinal que 
não vai de encontro às mensagens mais contemporâneas de abertura da própria Igreja, contraria um legado que 
Viana gostava de assumir e surge em contra-ciclo quando se compara com a acção de outras dioceses(...).»     

 
próximos eventos (conferências)  

Auditório do Museu Municipal 17.00 horas 

João Soeiro de Carvalho ,  
?A religião na música tradicional em Portugal?  

31 de Outubro 

Cândido Lima , 
?O Sagrado em música:ambiguidades e contradições?  

28 de Novembro 

Gerhard Doderer , 
?A música de órgão na liturgia em Portugal (séc. XVIII)? 

5 de Dezembro 

mais informações 
Tel.: 258 806 130 

email: amv@amv.pt  

  


