
O VianaVocale faz 30 anos! Ao longo deste período e com o contributo de todos, construiu-se e 
consolidou-se este importante projeto, que o meio musical reconhece, aprecia e considera como uma das 
melhores formações corais do país. Agora, que atingimos esta tão honrosa idade, pretendemos 
proporcionar o reencontro de todos os que integraram o Coro AMVC, e convidar também outros coros e 
cantores da região a assinalar connosco este evento comemorativo. Contamos com o apoio da Câmara 
Municipal de Viana do Castelo para levar avante esta iniciativa. 

Assim, queremos convidar-te a cantar connosco o Requiem de Mozart, nas comemorações do 30º 
aniversário do Coro da Academia de Música de Viana do Castelo, e dos 25 anos da Escola 
Profissional de Música de Viana do Castelo, integrando um coro participativo que atuará ao lado do 
Coro VianaVocale e da Orquestra “Arte Sinfónica“ da EPMVC, sob a direção do maestro Juliàn Lombana.
Após um período de ensaios, calendarizados em anexo, subiremos ao palco do Centro Cultural Viana do 
Castelo para partilharmos com a comunidade do Alto-Minho a Missa de Requiem de Mozart, umas das 
obras mais carismáticas do reportório coral-sinfónico. É também nossa intenção organizar, no dia seguinte 
ao concerto, um almoço convívio com todos os participantes que queiram aderir. 

Agradecemos um feedback positivo!

Saudações musicais do Coro VianaVocale e da Direção AMVC, Vitor Lima e Carla Soares Barbosa

COMEMORAÇÕES
XXX ANIVERSÁRIO DO CORO DA ACADEMIA 
DE MÚSICA DE VIANA DO CASTELO



CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
Aberta a ex-alunos e a participantes com algum conhecimento musical e gosto pela prática coral, e, eventualmente, a amadores 
com experiência coral e estudantes de música. 
Serão convidados a participar neste concerto outros coros da região.
O numero de vagas é limitado, em função do equilíbrio entre os diferentes naipes.

CANDIDATURAS:
Até 29 de janeiro de 2017 através da ficha de inscrição online (clique numa das ligações abaixo):

www.vianavocale.com       https://goo.gl/forms/mhUcIxitcZLERPnf2

REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
• Respeitar rigorosamente os horários dos ensaios (hora de começo e término);
• Saber cantar a obra;
• Estar presente em todos os ensaios programados. Os ex-alunos da Coro AMVC que já tenham interpretado esta obra poderão 
ser dispensados de alguns ensaios preparatórios; 
• Adquirir partitura original (poderá ter um custo aproximado de 8€, se adquirida pela AMVC)
• Trazer a partitura para todos ensaios e lápis para anotações do maestro;
• Traje de concerto: Homens: fato preto e camisa branca; mulheres: saia comprida preta e blusa branca.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:
Preparação da obra e realização de concerto: Missa de Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. 
Coro de ex-alunos da AMVC; Coro dos Pais da AMVC; Coro VianaVocale; Coral Polifónico de Viana do Castelo; Coro de Câmara 
de Barcelos; Coro de Fortaleza de Valença; Coro de Câmara de Paredes de Coura; outros coros e/ou elementos que pretendam e 
tenham condições de aderir.
Orquestra Arte Sinfónica da EPMVC 
Solistas
Maestro: Jùlian Lombana
Maestro do coro: Vitor Lima

ENSAIOS
Os ensaios do Coro participativo terão lugar no Auditório Lima de Carvalho do IPVC;
Professor Vitor Lima, maestro;
Pianista acompanhador, Diogo Zão.

 
CALENDARIZAÇÃO DOS ENSAIOS
Coro e piano:
4, 11, 18 e 25 de fevereiro, sábado, das 15h00 às 18h00 (ALC - IPVC);
4, 11, 18 e 25 de março, sábado, das 15h00 às 18h00 (ALC - IPVC);
1 de abril, sábado, das 15h00 às 18h00 (ALC - IPVC) sob a direcção do maestro Jùlian Lombana.

Coro e Orquestra:
04 de abril , terça-feira, das 20h00 às 23h00 (CCVC);
05 de abril , quarta-feira, das 20h00 às 23h00 (CCVC);
06 de abril , quinta-feira, das 20h00 às 23h00 (CCVC).

CONCERTO
7 de abril, sexta-feira, 21h30
Local: Centro Cultural de Viana do Castelo 
Cada participante terá direito a dois bilhetes gratuitos.

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO (a confirmar)
9 de Abril, domingo, 13h.
Local: Quinta do Carvalho Santa Marta Portuzelo.


