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PEDRO MOREIRA

Que há, ou que pode haver que não tenham ouvido os ouvidos? Ouviram
tudo o que escreveram os historiadores; ouviram tudo o que fingiram os
poetas; ouviram tudo o que especularam os filósofos; ouviram tudo o que
publicou, acrescentou e exagerou a fama; ouviram tudo o que, debaixo do
mais sagrado secreto, descobriu e não calou o silêncio.

Padre António Vieira, Sermão da Segunda Dominga, 1651
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PAISAGENS SONORAS
Abordagens teóricas e (multi)disciplinares

Este livro reúne um conjunto de
estudos teóricos e multidisciplinares
resultantes do I Congresso
Internacional “Paisagens Sonoras:
Património, História, Territórios
Artísticos e Arqueologia Sonora”
realizado em Braga nos dias 23 a 25
de Maio de 2019.
Trata-se de uma súmula dos trabalhos
apresentados no evento com olhares
diversos sobre esta temática com o
propósito de contribuir para uma
reflexão alargada em torno do
conceito de paisagem sonora e suas
múltiplas abordagens e
interpretações.
Escorada numa rica e diversidade
documental, a obra apresenta um
conjunto de ensaios selecionados
que propiciam, através de distintas
áreas de saber e metodologias, novas
dimensões neste campo de
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investigação.

