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I – MÚSICA NA ESCOLA  
 

O Centro de Congressos de Aveiro acolhe nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro as sessões 

pedagógicas do projeto Música na Escola, dinamizado pela Orquestra Filarmonia das Beiras em 

colaboração com a Câmara Municipal de Aveiro. Estas sessões são dirigidas às escolas do 

Município.  

Música na Escola é um projeto de ação educativa, que tem como objetivos a divulgação 

musical, a sensibilização e a formação do público infantil para a música erudita, dando ênfase à 

participação das crianças no processo de realização musical através de interações com a 

orquestra. Além disso pretende-se proporcionar uma experiência de contacto com a música 

orquestral e o alargamento dos conhecimentos sobre música e sobre a orquestra. 

Na presente edição deste projeto, a Orquestra Filarmonia das Beiras decidiu abordar o 

intermezzo O Mestre de Música (Il Maestro di Capella), de Domenico Cimarosa e árias famosas 

de algumas óperas de Mozart. A peça será dirigida pelo Maestro António Vassalo Lourenço, e a 

acompanhar a Orquestra das Beiras estarão os baixos Nuno Dias e Miguel Maduro-Dias, 

alternadamente. 

Além de ouvir música, a possibilidade de a experimentar de várias formas, é uma 

oportunidade para alargar o conhecimento empírico e para estimular a criatividade e a 

imaginação das crianças. 

Depois das sessões pedagógicas é apresentado Concerto de Família, em que as 

crianças convidam a família a assistir ao concerto final, podendo assim partilhar os 

conhecimentos adquiridos anteriormente. Esse espetáculo decorre no Teatro Aveirense no 

sábado, dia 20 de fevereiro.  

 

 



II – CASA DA JUVENTUDE COM ATIVIDADES PARA OS MAIS 

NOVOS 

A Casa Municipal da Juventude de Aveiro promove duas formações, Workshop de 

Loahn Chi e a Oficina de Língua Gestual Portuguesa.  

Até 22 de fevereiro a Casa da Juventude recebe as inscrições (no valor de 5 euros) para 

o Workshop de Loahn Chi (Tai Chi) que se realizará a 25 deste mês pelas 19.00 horas. O Lohan 

Chi é uma arte que deriva do Yaw Tai Chi Self Defense, tendo como objetivo conciliar a prática 

desportiva com uma arte marcial, promover a autodefesa, unificar o espírito corpo e mente, 

melhorar a saúde e promover a longevidade. As entidades formadoras são o Instituto Confúcio 

da Universidade de Aveiro e Associação de Kempo Chinês de Vagos.  

A Oficina de Língua Gestual Portuguesa – inicial nos dias 5, 12, 19 de março, 2, 9, 16 e 

23 de abril. As inscrições, limitadas a 20 participantes e no valor de 30 euros, podem ser 

efetuadas até ao dia 24 de fevereiro. Destina-se a maiores de 14 anos e a formação estará a 

cargo de Catarina Dinis, professora em Língua Gestual Portuguesa. Formar e familiarizar 

educadores, professores e amigos dos surdos para a Língua Gestual Portuguesa é o 

pressuposto desta ação. 

 

 

III – MUSEU DA CIDADE | EXPOSIÇÕES  

Encontram-se abertas ao público no Museu da Cidade as exposições Memória como 

Lugar de Batalha e Fashion Kids, da autoria de Raquel Leite e do fotógrafo Jorge Castro 

respetivamente. 

Memória como Lugar de Batalha é uma exposição de vídeo, instalação e som que 

procura reconstruir a memória militar, revisitando o passado e compartilhando experiências de 

dor, violência e morte. Partindo da representação de um regimento, em particular, a autora 

pretende dar rosto a todos os militares que, em diferentes momentos da história, combateram 

em cenários de guerra.  

Raquel Leite, residente em Aveiro, frequenta o curso de Artes Visuais – Fotografia, na 

Escola Superior Artística do Porto. De entre as exposições realizadas, destaca-se “Lux in 

Tenebris e Fiat Lux et Pereat Mundus”, na Torre de Menagem, Braga.  

A exposição, patente no Espaço A, na Casa da Cultura, pode ser visitada até ao dia 24 

de Março. Segunda a sexta-feira, entre as 9h30- 12h | 14h-17h. 



Fashion Kids é um projeto da autoria de Jorge Castro [fotógrafo] e Cristina Jorge [Designer e 

produtora de Moda], em parceria com o serviço de Pediatria do IPO – Porto. A exposição de 

fotografia resulta do desafio lançado a algumas crianças para interpretarem o papel de um 

manequim e conferir normalidade à sua vida durante a fase de tratamento no IPO do Porto. 

Agatha Ruiz de la Prada, Miguel Vieira ou Katty Xiomara são algumas das marcas representadas 

neste original desfile de moda. 

A exposição, patente na Galeria da Antiga Capitania do Porto de Aveiro, pode ser 

visitada até final de fevereiro. Segunda a Sexta-Feira, entre as 9h – 12h30 | 14h – 18h. 

 

 

IV – GOVERNO PROMOVE SIMPLEX EM AVEIRO  

O Centro de Congressos de Aveiro acolhe quarta-feira, dia 17 de fevereiro, a partir das 

9h30, o Encontro Distrital SIMPLEX, dinamizado pela Secretaria de Estado da Modernização 

Administrativa, com o apoio na organização da Câmara Municipal de Aveiro, contando com a 

participação da Sra Secretária de Estado e do Sr. Primeiro-Ministro.  

Com este encontro pretende-se promover o desenvolvimento e a implementação de 

mecanismos de modernização administrativa que simplifiquem e agilizem a relação de confiança 

entre os cidadãos, as empresas e o Estado. 

O atual Governo pretende relançar o SIMPLEX contando com a experiência e o saber de 

entidades públicas e privadas, envolvendo toda a administração do Estado e todos os seus 

trabalhadores.  

Estes Encontros Distritais têm como objetivo central contactar diretamente com quem 

utiliza serviços do Estado e, em diálogo, identificar necessidades e prioridades das empresas e 

das pessoas. O que se pretende é definir claramente os problemas, para se poderem desenhar 

as soluções adequadas, visando que as medidas a implementar tenham um impacto real na vida 

dos cidadãos, das empresas e das associações. 

 

 

        Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


