Música nas Igrejas com a pianista Joana Vieira
No âmbito do programa Música nas Igrejas, realiza-se, no dia 10 de Abril, pelas 18h00,
na Igreja da Misericórdia, o concerto da pianista Joana Vieira.
Esta iniciou os seus estudos musicais, no Conservatório Regional do Algarve “Maria
Campina”, tendo terminado o 8.º grau de piano com a classificação máxima. Em 2005,
foi admitida, na Licenciatura em Piano da Escola Superior de Música de Lisboa, e, em
2008, concluiu a Licenciatura em Música, no Instituto Piaget de Almada, com as mais
altas classificações.
Os seus estudos foram apoiados pelas bolsas de mérito concedidas pelo Rotary Club
de Faro, bem como pela Escola Superior de Música de Lisboa. Paralelamente,
frequentou inúmeras masterclasses.
Premiada, em diferentes ocasiões, em concursos a nível nacional e internacional,
Joana Vieira tem actuado a solo em vários recitais e participado em diversos
concertos. A sua actividade inclui, igualmente, a música de câmara. Actualmente,
mantém com Natalia Grossmannová (flauta) e Filipe Freitas (oboé) o Trio Persona.
Joana Vieira encontra-se a realizar o curso de Mestrado em Performance no Royal
College of Music, em Londres, onde estuda sob a orientação do professor Ashley
Wass, usufruindo de uma Bolsa de Estudo para Aperfeiçoamento Artístico concedida
pela Fundação Calouste Gulbenkian.
Do programa do concerto consta o seguinte:
- Peter Grimes Fantasy, R. Stevenson
- Sarcasms op. 17, S. Prokofiev
- Apparition n. 1, F. Liszt
- Sonata n. 1 in F sharp minor, Arnold Bax
“Música nas Igrejas” trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Tavira, com a
direcção artística da Academia de Música de Tavira, que visa dinamizar o património
edificado, bem como promover o gosto pela música. Os concertos ocorrem todos os
Sábados, destinam-se ao público em geral e são de entrada gratuita.
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