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“... não há forças que me apaguem do instinto a cepa donde provenho.” (Miguel Torga) 

2008 desde 2008, oficializado em 2015 como Associação

AAC Ensino Artístico Especializado Projecto Enraizarte - Associação Revitalizar e revigorar a Tradição Musical da Região.

Formação Conservatório Oficial 
Curso Livre de Teatro

Recolha Cooperação com a MPGDP (Música Portuguesa a 
Gostar Dela Própria) Tiago Pereira

Projectos Orquestra de Sopros 
Orquestra de Cordas 
Quinteto de Sopros 
Quinteto de Metais 
Ensemble de Clarinetes 
Ensemble de Guitarras 
FanfAAC 
Performances 

Enraizarte 

Matabixo 

DJ Chega na Hora

Projecto de Palco 

Projecto animação de Rua 

Música de Identidade 

www.academiadeartesdechaves.com www.projectoenraizarte.com

A Produção de espectáculos inovadores e Performances originais foi sempre um desafio e uma meta para todos os projectos com que trabalhamos, desde 2008 
que o fazemos. Com o aumentar exponencial da qualidade artística surgiu a necessidade de tornar o Agenciamento e a Produção dos nossos projectos de uma 
forma que fizesse jus à qualidade artística. Surgem também desafios de montar artisticamente espectáculos com grupos convidados de renome nacional e 
internacional. 
Surge assim neste início de 2017, AMA - Fai.

AMA - Fai Agenciamento e Produção Artística de 
Identidade

Produção, promoção e criação Artística. 
Apoio no fornecimento de conhecimentos artísticos e técnicos para a produção e apresentação de 
espectáculos. 
Agenciamento Artístico e consultadoria. 
Prestações de serviços no âmbito artístico e cultural, contribuindo assim para a preservação e 
desenvolvimento da marca regional e nacional.

Em 2011 decidimos unir forças para criar “o festival” de Chaves, Flaviaefest, cujo principal objectivo foi trazer à nossa cidade música de qualidade e projectos 
artisticamente exemplares onde os estilos se fundissem num só prazer de ouvir boa música.

Festival IDENTIDADES Em 2015 passou a chamar-se IDENTIDADES, pois o festival passou a ser um cartão de visita da nossa 
cidade onde a música tem papel de destaque, no entanto é complementada com tudo o que de bom há 
e se faz em Chaves. Gastronomia, artesanato, monumentos, termas, museus passaram a fazer parte desta 
festa onde celebramos a nossa Identidade. https://www.facebook.com/FestivalIdentidades/

A Academia de Artes de Chaves na vanguarda do ensino da música tradicional. 
A AAC e a Associação Projecto Enraizarte conseguiram, após três longos anos de batalha, a inclusão dos instrumentos de Gaita-De-Foles e Percussão Tradicional no 
âmbito dos cursos básicos e secundários do Ensino Artístico Especializado de Música. 
Em 2015 a AAC torna-se desta forma a primeira e única escola do país autorizada a leccionar gaita-de-foles e percussão tradicional na disciplina de 
instrumento da componente de formação técnica do plano de estudos do Curso Profissional de Instrumentista de Sopros e Percussão.

EMTL Escola de Música Tradicional do Larouco Parceria entre o Município de Montalegre; Academia de Artes de Chaves e Projecto Enraizarte - 
Associação é um espaço de criação, de inovação e acima de tudo, de afirmação de uma identidade 
ancestral, fazendo jus ao ser Transmontano, povo de perseverança, força e criatividade. A terra fértil onde 
diferentes sementes possam germinar.https://www.facebook.com/emtlarouco

https://www.youtube.com/watch?v=_1s_baPc-9w&index=2&list=PLYyFiZgumaH1PSnl7llNo7fuxlQnxcbM7
https://www.youtube.com/watch?v=QUsIGu-IMqg
http://www.projectoenraizarte.com/a-mpgp-em-chaves
https://www.youtube.com/watch?v=B17pHGEPO4A&index=1&list=PLYyFiZgumaH0M_2jxjCGr2wxoXp8H3Aeu
https://www.youtube.com/watch?v=eu02xmy9UEQ&list=PLYyFiZgumaH2hFo2EQiPR26ObRA5bYHL2&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=bDqMbPsb468&list=PLYyFiZgumaH0z8AbP984ssz-CUJQI1a2R
http://www.academiadeartesdechaves.com
http://www.projectoenraizarte.com
https://youtu.be/kPM0s8rLYno
https://www.youtube.com/watch?v=POKws5jlR3Q
https://www.facebook.com/emtlarouco
https://www.youtube.com/watch?v=7w9AnHyn5qM
https://www.facebook.com/FestivalIdentidades/

