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Cobertura do espetáculo 
DESKONCERTUS 

PÚBLICO-ALVO: 
Perfil do consumidor: jovens, adultos e famílias. População e 
aficionados da música. 
Idade:  +18 

MENSAGEM PARA O PÚBLICO 
Palavras-Chave: concertos, deskoncertus, natureza, belo, 
portugal  
O objetivo deste programa é proporcionar aos presentes uma 
experiência única de simbiose entre o pôr do sol e a música. A 
transmissão televisiva trará de forma dinâmica o que se passa 
nos pontos mais bonitos do país. Àquela hora, naquele 
momento irrepetível. 

Sinopse 
A multiplataforma vai interagir com o espectador, através da 
televisão, do turismo pouco explorado de Portugal e pela 
internet. Músicos, especialistas, cantores, artistas vão alimentar 
a programação com muito dinamismo, conhecimento técnico e 
artístico.  

O (Des)concerto vai explorar novas regiões com muita 
musicalidade, arte e tecnologia. 
Inspirar a opinião pública, gerar valores, impactos sociais e 
comerciais. Garantir inspiração e vibração para a audiência.  

Os artistas consagrados, serão os nossos convidados 
especiais. São eles que se dão a conhecer. Uma experiência 
surpreendente e inesquecível.  
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FORMATO/GUIÃO 

Notas de produção 

12 episódios para televisão, num dia da semana a definir 
(sugestão domingo). 

Duração de 60 minutos 

Localização: diferente em cada concerto. 
Exemplos: Gerês (Minho); Serra da Estrela (Beira Alta); 
Miranda do Corvo (Trás-os-Montes); Castelo de Bode (Beira 
Baixa); Batalha (Beira Litoral); Coruche (Ribatejo); Caldeirão 
(Algarve); Alqueva (Alentejo); Mil Fontes (Alentejo); Oeiras; 
Aveiro; Braga 

Periodicidade: mensal 
Palco: 15 x 15 metros 
Horário: fim de tarde - pôr do sol e luz natural 
Público: definir se será pago ou gratuito. A depender de 
patrocínios. O público terá que ser controlado (covid-19) e 
garantir um distanciamento de 3 metros. A ideia é criar círculos, 
com marcações no chão e/ou gramado para que os pequenos 
grupos tenham liberdade para aproveitar a experiência. 

As gravações serão pré-gravadas, em formato ao vivo para o 
ritmo ficar mais espontâneo, entre os artistas e o público. 
Simultaneamente ao concerto, a tela da televisão se divide, 
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com intervenções de um apresentador, super descolado e um 
especialista de concepção de artworks. Num formato de bate 
papo vão falar sobre curiosidades do artista, da música, 
explicar a ciência por detrás desta arte e ao mesmo tempo 
viajar pela cultura musical. 

Imagens de drone vão garantir uma visão panorâmica da 
estrutura do (Des)concerto e apresentar a região para os 
espectadores com informações sobre a cultura, pontos 
turísticos e curiosidades. 
E os bastidores vão ficar disponíveis no canal de youtube para 
garantir uma entrevista exclusiva, irreverente e descontraída 
com os artistas convidados. 
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VANTAGENS DO PROGRAMA  
● Entreter o público durante a gravação e também os 
espectadores. ● Motivar empresas, investidores e particulares; 
● Apresentar potencialidades das regiões; 
● Valorizar e explorar a diversidade da identidade portuguesa; 
Combater os desequilíbrios; 
● Focar no futuro; 
● Exibir Portugal e sua diversidade musical e turística;  

REFERÊNCIAS  
Referência para a internet - bastidores (youtube) - Multishow  

http://multishow.globo.com/especiais/premio-multishow-2018/
materias/li ve-da-fernandinha-fernanda-souza-invade-os-
camarins-do-premio-multi show-2018-veja-ao-vivo.htm  

Referência para TV - Estúdio e concerto, simultâneos  

https://www.youtube.com/watch?v=oJWOtj9mMVQ 

Algumas referências visuais para a apresentação: 
Uma mistura de arte ilustrativa, tecnologia, modernidade e 
curvas, geometria...  

https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-m%C3%BAsica-
moderna-i mage6910094  

https://www.istockphoto.com/pt/fotos/musica-
ilustra%C3%A7%C3%A3o ?
phrase=musica%20ilustra%C3%A7%C3%A3o&sort=mostpopul
ar 
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EQUIPA TÉCNICA 

Produtora Responsável 
 Oficina de Filmes 

Produtor Executivo e autor 
Luís Caçador 

Produtora delegada  
Lizzie Nassar 

Produção 
Lizzie Nassar 
Filipa Sousa  

Realização 
Realizador | José Silveira  
Transcritor e Anotador |  Paula Egea 

Ficha técnica 
Diretor de Fotografia/Operador 1, Operador de Câmara 2, 
Operador de câmera 3, Operador de drone, diretor de corte, 
equipe de montagem, iluminador, engenheiro de áudio, diretor 
musical, figurinista captação de Som, Editor de Imagem, 
apresentadores, produtor 1, produtor 2, produtor executivo, DJ, 
Orquestra (12 músicos), maestro, cantores, bailarinos 
contemporâneos (performance), especialista de música, 
cenógrafo, decupador/anotador, pós-Produção de Som, 
finalizador  
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