
A M I G U I N HO S
M U S E U  D E  A L B E RTO  S A M P A I O

Organização Apoios

FORMULÁRIO

O evento decorre no órgão histórico da Igreja da Colegiada Nossa Senhora da Oliveira em Guimarães, no sábado 
dia 7 Dezembro 10h-16h, com intervalo para almoço livre 13h-14h. A Masterclasse será ministrada pelo Dr. Nuno 
Mimoso, organista pedagogo residente na Alemanha, diplomado pela Escola Superior de Música Sacra de 
Regensburg. Ponto de encontro será o Museu Alberto Sampaio (flanco direito da Igreja) às 10h. 

 

Objectivos 

A Masterclasse (aula intensiva de grupo) é dirigida a organistas paroquiais, iniciados ou amadores, que gostariam 
de melhorar o seu desempenho na Liturgia, e adquirir as bases da técnica de registação (escolha de registos 
sonoros), acompanhamento, harmonização e introdução de cânticos litúrgicos, sobretudo no uso dos órgãos 
históricos ibéricos. Este primeiro evento é um impulso para futuras sessões.

 

Condições 

1. Cada participante deve preparar e apresentar duas harmonizações (com introdução e acompanhamento): um 
Salmo Responsorial e um Cântico do Ordinarium da Missa (escolher entre Kyrie, Aleluia, Santo ou Cordeiro de 
Deus); os organistas iniciantes podem apresentar harmonizações compostas. 

2. A ficha de inscrição devidamente preenchida deve ser remetida até ao dia 1 de Dezembro (inclusive) para o 
email: senhoradaoliveira@arquidiocese-braga.pt juntamente com gravação dos dois itens escolhidos pelo 
participante, bem como comprovativo da contribuição de 20€ (referência Master Órgão Histórico para a conta 
BPI IBAN PT50 0010 0000 5692 9940 0012 4).

3. São admitidos apenas participantes activos (i. e. que tocam), não sendo admitidos ouvintes.

JORNADAS DO 
ÓRGÃO HISTÓRICO 
DA OLIVEIRA



Masterclasse 
para organistas paroquiais

no órgão histórico
7 Dezembro 10h-16h
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Salmo Responsorial

 Autor        Fonte

Cântico do Ordinarium da Missa: 

 Autor       Fonte
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