
"HOLOGRAMA DA CASA NA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO"

3 a 6 de fevereiro | Cine-Teatro Eduardo Brazão

O "Holograma da Casa na Área Metropolitana do Porto”, simplificado, "Holograma”, é um
projeto da Casa da Música e da AMP, que visa aproximar o grande público da música de
caráter mais erudito, através de experiências musicais e inicia�vas de caráter pedagógico
e educa�vo mas, principalmente indo ao encontro das pessoas que mais cuidados
carecem. Este ano, o "Holograma" apresenta um programa de acesso gratuito, que se
estende de 3 a 6 de fevereiro, no Cine-Teatro Eduardo Brazão, dividido em apresentações
para a comunidade escolar e para o público em geral (de 3 a 5 de fevereiro).

https://www.facebook.com/GaiaCultura-204340923480/
https://www.facebook.com/GaiaCultura-204340923480/
http://marketing.portalxl.com/index.php/campaigns/ew363er1cabee
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/holograma/


HOLOGRAMA PÚBLICO EM GERAL

3 a 5 de fevereiro | Cine-Teatro
Eduardo Brazão

O Holograma '23 traz a Casa da Música
ao Brazão, num programa para todas as
idades, de acesso gratuito, com uma forte
componente de intervenção social e de
promoção da música e da cultura.

MARTA LIMA NOVOS TALENTOS

3 de fevereiro, 21h00 | Cine-Teatro
Euardo Brazão

Marta Lima apresenta o seu primeiro
álbum "Murmúrio", um trabalho que
confere ao pop português uma nova visão,
com pequenas incursões pelas cores e
ambientes do jazz e do indie.

A ROLHA DA GARRAFA DO REI
DE ONDE? ÓPERA INFANTIL

4 de fevereiro, 10h00 e 11h30 | Cine-
Teatro Eduardo Brazão

As personagens desta diver�da ópera vão
andar às voltas pela Rússia e pela música
de alguns génios compositores deste país,
para descobrirem a que rei pertence uma
rolha muito especial.

SOLISTAS DA CASA DA
MÚSICA CONCERTO

4 de fevereiro, 21h00 | Cine-Teatro
Eduardo Brazão

Manuel Campos, na percussão; Filipe
Quaresma, no violoncelo; Nuno Vaz, na
trompa; e Victor Pereira, no clarinete,
solistas da Casa da Música, interpretam
obras de autores contemporâneos.

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/holograma/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/holograma/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/holograma/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/holograma/


A FONTE DE FONTAINE CONCERTO

5 de fevereiro, 10h00 e 11h30 | Cine-
Teatro Eduardo Brazão

Este espectáculo, inspirado nas fábulas de
La Fontaine, leva-nos a imaginar, 400 anos
passados, como estão as personagens que
protagonizaram as suas histórias: lebres,
tartarugas, raposas, formigas, lobos...

COMUNIDADES PROJETO SOCIAL

5 de fevereiro, 17h00 | Cine-Teatro
Eduardo Brazão

Espetáculo de criação comunitária inter-
geracional,  envolvendo crianças e idosos
do Agrupamento de Escolas da Madalena
e da Associação de Solidariedade Social da
Madalena.

PINTAR COM "PINTA" NA CASA-MUSEU! SERVIÇO EDUCATIVO CMTL/GDM

4 de fevereiro, 14h30 | Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo

Nesta oficina de expressão plás�ca – pintura, o desafio é  "passar” para a tela o que para
Ti é mais importante na Casa-Museu.
Uma a�vidade para famílias com crianças M/6 anos, sujeita a inscrição prévia.

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/servico-educativo-cmtl-gdm-fevereiro-23/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/holograma/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/holograma/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/holograma/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/servico-educativo-cmtl-gdm-fevereiro-23/


O CANTO DAS FORMIGAS EXPOSIÇÃO

Até 5 de fevereiro | Espaço Corpus Chris�

Os estudantes finalistas em Artes Plás�cas - Escultura, da Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto, propõem novas leituras sobre e a par�r das caracterís�cas
do Corpus Chris�, um espaço com muitos cantos e histórias da História.

ISOLINO VAZ. UM TRAÇO INCONFUNDÍVEL (1922-1992) EXPOSIÇÃO

Até 22 de abril | Biblioteca Pública Municipal de Gaia

Inserida nas comemorações do Centenário do Mestre Isolino Vaz (1922-1992), numa
inicia�va conjunta do Município de Vila Nova de Gaia e da Associação Cultural Amigos de
Gaia, com curadoria de José Silva e co-curadoria de Sérgio Vaz, esta exposição inclui
pinturas a óleo, retratos em vários suportes, desenhos, os estudos para os vitrais da igreja
do Monte da Virgem, ilustração, esculturas, medalhas e fotografias do ar�sta e pedagogo
gaiense.

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/o-canto-das-formigas/
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223 742 904
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