
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º203, de 11 de dezembro de 2019 

 

I – AVEIRO XMAS BEER FEST – FESTA DE NATAL 

Aveiro Xmas Beer Fest é a Festa de Natal que traz a Aveiro as novidades e produtos 

exclusivos do mundo cervejeiro artesanal, numa organização da Câmara Municipal de Aveiro 

integrada no programa Boas Festas em Aveiro.  

A decorrer de 11 a 15 de dezembro (quarta-feira a domingo) no Mercado Manuel Firmino 

e de acesso livre, conta com um “taproom” de 20 torneiras. 

Durantes estes dias haverá ainda um “Beer Market” com a venda de produtos relacionados 

com a cerveja. 

Do programa constam várias provas diárias, designadas “Meet the Brewers” onde se dará 

a oportunidade ao público de provar vários tipos de cerveja e falar diretamente com o Mestre 

Cervejeiro. 

Antes do jantar serão ainda promovidos “talks” que consistem em conversas entre o 

público e convidados. Assim, no dia 13 de dezembro, sexta-feira, o primeiro encontro irá integrar 

uma prova de cervejas especial: prova de cervejas de estilo "English Barleywine" da Cerveja 

Maldita e com o acompanhamento de Gonçalo Faustino que irá, através de uma prova comentada, 

mostrar a diferença de cada uma das cervejas “Barleywine”, que produziu ao longo dos anos. 

Dia 14 de dezembro, sábado, às 19h00, decorrerá um workshop orientado por Daniel 

Ramiro, antropólogo de formação e cervejeiro da Mean Sardine Brewery.  

No domingo, dia 15, terá lugar um momento de aprendizagem e lazer com Mean Sardine 

Brewery da distribuidora aveirense Beers & Tailors e de Gonçalo Faustino da Cerveja Maldita.  

Aveiro Xmas Beer Fest – Festa de Natal – contará, igualmente, com animação diária. 

Consulte o programa oficial em: https://www.facebook.com/pg/aveiroxmasbeerfest/ 

[folheto em anexo] 



 

II – CANDIDATURAS ABERTAS PARA AS AVEIRO CRIATECH 

ARTISTIC RESIDENCES 

- Inscrições abertas até 24 de janeiro de 2020 -  

A Câmara Municipal de Aveiro, no âmbito do programa Aveiro Steam City, tem o prazer 

de anunciar o Aveiro Criatech Artistic Residences 2020 – um programa de residências artísticas e 

tutoria que procurará cruzar a criatividade emergente das áreas da Ciência, Tecnologia, 

Engenharia, Artes e Matemática (STEAM). As candidaturas estão abertas até ao dia 24 de janeiro 

de 2020 e têm como objetivo selecionar os 24 participantes que farão parte desta iniciativa. O 

Aveiro Criatech Artistic Residences 2020 destina-se a pessoas ligadas às indústrias criativas ou 

tecnológicas, criadores, artistas, estudantes e todos que tenham como ambição desenvolver 

projetos inéditos na área das artes multimédia. 

Os interessados devem enviar o seu Dossier de Candidatura para o e-mail 

aveirotechcity@cm-aveiro.pt. 

Todas as informações e cronograma da iniciativa encontram-se disponíveis na página 

Aveiro Criatech Artistic Residences. 

 

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

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


