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I – Interculturalidades – Cultura, arte e tradições 

 

A Câmara Municipal de Aveiro através da Casa da Juventude promove no próximo dia 

26 de abril, sábado, das 15.00 às 20.00 horas, a iniciativa “Interculturalidades. Cultura, artes e 

tradições” que vai decorrer na Casa Municipal da Juventude de Aveiro. 

O programa, integrado no projeto “Interculturalidades”, vai reunir um conjunto de ações 

desenvolvidas pelas comunidades africanas sediadas no Concelho de Aveiro que apresentarão a 

sua cultura através do artesanato, gastronomia, dança, música e escrita. 

Domingas Figueiredo da Associação Parceiros da Amizade vai organizar o atelier 

“Bonecas Angolanas” e apresentará uma Mostra de artesanato africano. Haverá ainda lugar para 

a Prova Gastronómica de pratos típicos: Salgadinhos de Farinha de milho (Angola) por 

Domingas Figueiredo da Associação Parceiros da Amizade; Caldo de mancarra (Guiné) pela 

Prof.ª Filó da Associação Mon na Mon e Cachupa (Cabo Verde) por Jonh Oliveira da Associação 

de Estudantes de Cabo Verde. 

Durante o evento haverá ainda oportunidade para apresentação de danças por Simone 

Cardoso da Associação de Estudantes de Cabo Verde e por algumas mulheres guineenses da 

Associação Mon na Mon.  

A música estará a cargo de Cristiano Júnior da Associação de Estudantes de Cabo 

Verde e serão narrados contos africanos pela Prof.ª Filo, Fátima Dabô e Mané da Associação 

Mon Na Mon. 

Em anexo segue o cartaz da iniciativa. 

 



II – 11.º Encontro com a Dança 

 

 

A Casa Municipal da Juventude de Aveiro vai organizar o 11.º Encontro com a Dança no 

próximo dia 27 de abril pelas 15.00 horas no Centro de Congressos de Aveiro.  

Organizado pela Câmara Municipal de Aveiro, o Encontro com a Dança vai contar com a 

atuação de 284 participantes distribuídos por 12 grupos. No total serão exibidas 18 

apresentações de diferentes tipos de dança por grupos de dança, associações, escolas e 

ginásios de Aveiro. 

O Encontro com a Dança trata-se de uma demonstração de dança por diversos grupos 

do Concelho de Aveiro e conta já com 11 edições e visa assinalar o Dia Mundial da Dança – 29 

de abril. 

Em anexo segue o cartaz da iniciativa. 

 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos, Eng. 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


