


HOLOGRAMA DA CASA  
NA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

São propósitos maiores do projecto “Holograma da Casa na Área Metropolitana do Porto” abrir a 
programação da Casa da Música, nos 17 Municípios da Área Metropolitana do Porto, a públicos sem práticas 
culturais, criando momentos emotivos que os vinculem à música mais erudita, através do acesso a uma 
programação muito variada e especialmente concebida para o feito. 

O “Holograma”, a desenvolver durante dois anos, pretende alcançar o público em geral, possibilitando-lhe  
experiências musicais com raiz pedagógica e educativa, mas, principalmente, ir ao encontro das pessoas 
que mais cuidados carecem. 

A Fundação Casa da Música é responsável por uma programação especialmente dedicada a cada Município, 
sendo todas as edições distintas, incluindo propostas diferenciadas, direccionadas para diferentes tipos 
de população e de público, de acordo com a intenção do Município. As intervenções municipais têm como 
objectivo a apresentação pública de uma programação desenhada em colaboração com os próprios 
Municípios, concentrando-se em 4 dias consecutivos, de Quinta a Domingo. O ponto alto da programação 
será o projecto comunitário, trabalhado no seio de comunidades carenciadas, com quem serão 
desenvolvidos projectos artísticos especialmente criados para ultrapassar debilidades e constrangimentos.

O nome “Holograma” remete para a presença virtual da Casa em cada um destes 17 concelhos., onde serão 
realizadas 34 intervenções, duas por município. Os espectáculos resultantes dos projectos a desenvolver 
com as comunidades têm uma preparação de cerca de três meses.

PARCERIA COM A ÁREA METROPOLITANA DO PORTO
O “Holograma” é o resultado de uma parceria entre a Área Metropolitana do Porto, os 17 Municípios que a 
integram e a Fundação Casa da Música.

São objectivos principais do projecto:
— Promover a aquisição e o desenvolvimento de competências junto de grupos excluídos ou 
socialmente desfavorecidos, através da dinamização de práticas artísticas e culturais, de forma 
contribuir para uma maior integração;
— Promover a igualdade de oportunidades na fruição cultural, facilitando a participação de  
pessoas com necessidades especiais, com mobilidade reduzida e ou de grupos excluídos ou 
socialmente desfavorecidos;
— Fomentar o acesso de novos públicos à Cultura, levando exemplos de performance artística  
de elevada qualidade a pessoas com menos possibilidade de acesso a práticas culturais.
— Contribuir activamente para a eliminação de discriminações, assimetrias económicas, sociais, 
culturais e territoriais, através de práticas artísticas e culturais; 
— Contribuir activamente para o aumento dos sentimentos de pertença do indivíduo na comunidade, 
através da participação cultural e artística. 

O projecto “Holograma” tem um forte envolvimento de cada um dos Municípios da Área Metropolitana do 
Porto, das instituições de intervenção social e estabelecimentos de Ensino, bem como das comunidades  
que nele participam. 



FINANCIAMENTO 
O projecto “Holograma” tem um orçamento de 1.127.058,82 €, sendo integralmente financiado pelo Fundo 
Social Europeu e Orçamento do Estado, através do o Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 
2020), Linha “Cultura para Todos”, gerido pela CCDR-N.

O PROJECTO “HOLOGRAMA DA CASA”
A Fundação acolheu com grande entusiasmo o desafio apresentado pela Área Metropolitana do Porto  
para desenvolver, por um período de dois anos, um grande projecto anual de intervenção social, através  
da música, que estenda a Casa da Música a cada um dos 17 Municípios.  

Trata-se de criar momentos de celebração e de festa da música, sendo esta a melhor forma de envolver 
as comunidades e, principalmente, os destinatários do projecto. Considera-se que parte significativa do 
sucesso de intervenção social a realizar estará na forma de envolvimento dos próprios Municípios e da sua 
estrutura de produção cultural, bem como da capacidade de o partilhar com as instituições de solidariedade 
social e com  as escolas parceiras. 

O número de participantes em cada projecto depende das especificidades das comunidades envolvidas  
e dos espaços de trabalho e de palco existentes nos diferentes concelhos. Cada projecto é desenvolvido  
por dois formadores, a que podem juntar-se até três músicos profissionais, tanto na concepção do 
espectáculo como na sua apresentação. Os projectos são únicos, contêm aspectos locais e são criados  
de forma colectiva pelos participantes, resultando numa apresentação de aproximadamente 50 minutos.

A Programação associada ao “Holograma” será realizada de forma a deixar marcas bem vincadas no território 
de cada município, sendo este um factor de desejo generalizado para que o projecto se repita anualmente.  

Para que tudo isto seja possível, a Fundação Casa da Música tem já em curso a preparação de uma 
programação especialmente dedicada a cada Município, sendo todas as edições distintas, incluindo 
propostas diferenciadas, direccionadas para diferentes tipos de população e de público, conforme  
a orientação da equipa de curadoria.



ESTRUTURA DE CADA EDIÇÃO
Cada edição do “Holograma“ procura reproduzir a vivência da Casa da Música em um ou mais espaços culturais de  
cada um dos Município. 

Serão produzidos concertos e actividades educativas no âmbito de uma programação especialmente concebida  
para o Município em questão, com a qualidade artística e os cuidados de produção que são próprios da Fundação  
Casa da Música.

A intensa  programação a apresentar em cada Município será concentrada em 4 dias – quinta, sexta, sábado e domingo
– conforme apresentado no calendário seguinte:

QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO

PERIODO 
DA MANHÃ

09:30 Espectáculo 
Educativo I
Sessão I

Espectáculo 
Educativo II
Sessão I

Espectáculo Educativo I
Sessão III

Espectáculo 
Educativo II
Sessão III

11:30 Espectáculo 
Educativo I
Sessão II

Espectáculo 
Educativo II
Sessão II

Espectáculo Educativo I
Sessão IV

Espectáculo 
Educativo II
Sessão IV

PERÍODO 
DA TARDE

17:00 Espectáculo de
Intervenção 
Comunitária 
Sessão II

PERÍODO 
DA NOITE

21:30 Espectáculo de Inter-
venção Comunitária 
Sessão I

Concerto  
Casa da Música 
(Novos talentos)

Concerto 
Casa da Música 
(Ensemble Solistas )



ESPECTÁCULOS EDUCATIVOS
Em cada sessão do projecto “Holograma “ serão montados e disponibilizados dois espectáculos educativos 
vocacionados para os públicos e comunidades destinatárias.

Todos os espectáculos serão produções originais da Casa da Música, especificamente escolhidos de acordo 
com os propósitos sociais em causa. Os Espectáculos Educativos poderão ser performances musicais, 
concertos encenados ou espectáculos musicais que cruzem diversas artes. 

CONCERTOS DA CASA DA MÚSICA
No âmbito do projecto “Holograma“ serão realizados dois concertos que se afigurem apropriados para o 
publico em geral e, em particular, para os destinatários do projecto. Tratar-se-ão de duas performances 
artísticas, bem distintas ou radicalmente opostas, escolhidas para estabelecer bases de compreensão e 
expressão musical. 

Os concertos serão concebidos para as comunidades destinatárias, famílias e público em geral, e o seu 
sucesso será alicerçado na emoção que será transferida para a audiência, factor importante para a criação 
de novos públicos e para despertar o interesse pela fruição cultural.

EXIT STRATEGY
Como forma de deixar uma marca nos participantes e prolongar a presença da Casa da Música nas vidas das comunida-
des destinatárias, está contemplada a deslocação de todas as comunidades à Casa, realizando uma visita guiada e assis-
tindo a um concerto, que pode ser da Orquestra Sinfónica (domingo de manhã) ou do Serviço Educativo (sábado à tarde).

PRINCIPAIS INDICADORES 
ACTIVIDADE

— 34 intervenções Municipais (2 por Município ao longo de 2 anos)
— 408 Eventos
— 68 Concertos
— 272 Actividades Educativas;
— 68 apresentações públicas resultantes de projectos comunitários.

EQUIPA ENVOLVIDA
— 13 elementos da Equipa interna da Fundação Casa da Música;
— 3 elementos da Equipa Área Metropolitana do Porto;
— 1 Curador Artístico;
— 6 Animadores musicais/formadores;
— 50 músicos para os concertos educativos; 
— 40 músicos para os concertos comunitários;
— 170 músicos para os concertos de música erudita;
— 102 músicos para os concertos de novos talentos;
— 68 produção técnica e executiva:
— 2 elementos cenografia e figurinos



MUNICÍPIO DATAS

PAREDES 30 Setembro a 4 Outubro 2021

ESPINHO 21 Outubro a 24 Outubro 2021

MAIA 28 Outubro a 31 Outubro 2021

VALONGO 11 Novembro a 14 Novembro 2021

TROFA 18 Novembro a 22 Novembro 2021

S. JOÃO DA MADEIRA 9 Dezembro a 12 Dezembro 2021

GAIA OU MATOSINHOS 6 Janeiro a 9 Janeiro 2022

VILA DO CONDE 13 Janeiro a 16 Janeiro 2022

PÓVOA DE VARZIM 27 Janeiro a 30 Janeiro 2022

VALE DE CAMBRA 17 Fevereiro a 20 Fevereiro 2022

GONDOMAR 24 Fevereiro a 27 Fevereiro 2022

GAIA OU MATOSINHOS 24 Março a 27 Março 2022

SANTO TIRSO 21 Abril a 24 Abril 2022

SANTA MARIA DA FEIRA 28 Abril a 1 Maio 2022

OLIVEIRA DE AZEMÉIS 5 Maio a 8 Maio 2022

PORTO 19 Maio a 22 Maio 2022

AROUCA 9 Junho a 12 Junho 2022

APRESENTAÇÕES


