
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – MUNICÍPIO DE AVEIRO E ADRA PROMOVEM CAMPANHA 

 
A Câmara Municipal de Aveiro e as Águas da Região de Aveiro (AdRA),

janeiro e março a Campanha de Sensibilização “Água é Vida”, junto dos alunos do 4.º ano do 

Ensino Básico do Município de Aveiro.

Trata-se de uma ação realizada no âmbito do Programa de Ação Educativa do Município 

de Aveiro (PAEMA) e irá abranger mais de 900 alunos.

Sensibilizar para a importância da água e racionalização do seu consumo, valorizando a 

água como recurso natural, é o objetivo principal desta campanha que é constituída por três 

etapas: apresentação do ciclo urbano da água, jogo 

de laboratório. 

 

II – PROGRAMAÇÃO DO TEATRO AVEIRENSE | HÁ NOITE, 

NO ESTÚDIO” E “NOVAS QUINTAS”

Em janeiro, o Teatro Aveirense recebe novamente os concertos dos projetos “Há Noite, 

no Estúdio” com os Riding Pânico

Quintas” com a Lince no dia 18, igualmente pelas 21h30. 

O preço dos bilhetes para Riding Pânico é de 3 euros, enquanto que

o valor é de 5 euros, contudo existe o pack para o
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Nota de Imprensa N.º 3, de 10 de janeiro de 2018 

MUNICÍPIO DE AVEIRO E ADRA PROMOVEM CAMPANHA 

“ÁGUA É VIDA” 

A Câmara Municipal de Aveiro e as Águas da Região de Aveiro (AdRA),

janeiro e março a Campanha de Sensibilização “Água é Vida”, junto dos alunos do 4.º ano do 

Ensino Básico do Município de Aveiro. 

se de uma ação realizada no âmbito do Programa de Ação Educativa do Município 

anger mais de 900 alunos. 

Sensibilizar para a importância da água e racionalização do seu consumo, valorizando a 

água como recurso natural, é o objetivo principal desta campanha que é constituída por três 

etapas: apresentação do ciclo urbano da água, jogo pedagógico/atividade lúdica e experiências 

PROGRAMAÇÃO DO TEATRO AVEIRENSE | HÁ NOITE, 

NO ESTÚDIO” E “NOVAS QUINTAS” 

Em janeiro, o Teatro Aveirense recebe novamente os concertos dos projetos “Há Noite, 

Riding Pânico e Iguana Garcia no dia 11 de janeiro, pelas

Quintas” com a Lince no dia 18, igualmente pelas 21h30.  

O preço dos bilhetes para Riding Pânico é de 3 euros, enquanto que para assistir

, contudo existe o pack para os dois dias, por 6 euros. 

Câmara Municipal de Aveiro 

MUNICÍPIO DE AVEIRO E ADRA PROMOVEM CAMPANHA 

A Câmara Municipal de Aveiro e as Águas da Região de Aveiro (AdRA), promovem entre 

janeiro e março a Campanha de Sensibilização “Água é Vida”, junto dos alunos do 4.º ano do 

se de uma ação realizada no âmbito do Programa de Ação Educativa do Município 

Sensibilizar para a importância da água e racionalização do seu consumo, valorizando a 

água como recurso natural, é o objetivo principal desta campanha que é constituída por três 

pedagógico/atividade lúdica e experiências 

PROGRAMAÇÃO DO TEATRO AVEIRENSE | HÁ NOITE, 

Em janeiro, o Teatro Aveirense recebe novamente os concertos dos projetos “Há Noite, 

11 de janeiro, pelas 21h30 e “Novas 

para assistir a Lince 



Riding Pânico  

Pensar que tudo começou numa incendiária tarde de 2004 é um exercício que tanto tem 

de nostálgico como de fútil. Se, por um lado, dá um certo gozo notar que foi daqui que brotaram 

dezenas de experiências no underground português, quer pela sua influência, quer pela sua 

própria mão, por outro os Riding Pânico não se detiveram nunca naquilo que já foi, e sim, 

naquilo que pode ser no presente. 

 

"Iguana Garcia” é um projeto de fusão musical. Onde loops de guitarra e sintetizador 

são condensados por beats eletrónicos e precursões ambientes. Lançado em Outubro de 2016, 

os primeiros concertos de Iguana Garcia existem pela vontade de mostrar a arte da construção 

da música POP de dança, na sua forma mais psicadélica, conceptual e até um pouco 

cinematográfica. 

 

“Novas Quintas” apresentam, no dia 18 de janeiro, “LINCE”, interpretado por Sofia 

Ribeiro. Conhecemo-la enquanto teclista dos “We Trust” e no projeto “There Must Be a Place”, 

mas o seu percurso começou ainda antes, em projetos emergentes em Guimarães.  

No final de 2016 publicou os temas “Earth Space” e “Call Me Home” - as vozes, os 

pianos e os sintetizadores de Sofia despertavam a curiosidade dos ouvidos mais atentos. 

As apresentações em palco têm vindo a ocorrer destacando-se a presença no Festival 

Boreal e no Lisboa Dance Festival.  

Quem assiste, refere Dillon ou James Blake como anjos sonoros, mas a referência 

principal é a de que LINCE nos faz descobrir uma atmosfera muito própria e em que, ainda que 

presente, a eletrónica é ponderada com a mestria, sensibilidade e a emotividade que as palavras 

e a voz de Sofia impõem.   

 

III – SEGUNDA-FEIRA DE S. GONÇALINHO DEDICADO ÀS 

CRIANÇAS  

 

A Câmara Municipal de Aveiro e a Mordomia de São Gonçalinho irão dedicar, como já 

vem sendo hábito, a manhã de segunda-feira, dia 15 de janeiro, às crianças do nosso Município, 

sendo o ponto de encontro às 10h30, no Largo da Igreja de São Gonçalinho. 



Assim, será feita a teatralização de um conto inédito alusivo à festa, no seu 5.º capítulo, 

designado “Papa Cavacas - O Rapto de São Gonçalinho” e que será encenado pelo Grupo 

Música Amiga, também de Aveiro. 

Este evento Infantil  envolve todas as escolas do primeiro ciclo do Ensino Básico do 

Município, sendo que serão recebidas pelos Mordomos para receberem as ofertas – cavacas e 

este livro infantil - seguindo-se a nova aventura do Papa Cavacas no palco do Rossio, pois este 

ano s personagem vai exceder-se na sua tentativa de ficar com todas as cavacas para si, 

usando a sua forte imaginação. 

Com esta manhã dedicada ao Sistema Educativo, a Mordomia de São Gonçalinho e a 

Câmara Municipal de Aveiro pretendem reforçar a identidade e o imaginário da festa 

transmitindo-os às futuras gerações e contribuindo para a afirmação da festividade no seu 

percurso de inventariação enquanto Património Imaterial Nacional. 

 

 
 

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

Guilherme Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 


