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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 86, de 07 de maio de 2021 

 

I – TEATRO AVEIRENSE REGRESSA À PROGRAMAÇÃO 

- Mês de maio com concerto de Carlão, terceira edição dos 

Reencontros de Música Contemporânea, sessões de cinema 

e novo ciclo online - 

O Teatro Aveirense regressa este mês à programação regular. Depois de um interregno 

motivado pela pandemia, as atividades regressam com concertos, um novo ciclo online e as 

habituais sessões de cinema. Tendo em conta a atual obra de reabilitação do edifício, os eventos 

serão distribuídos por outros locais, como o Centro de Congressos de Aveiro, o GrETUA e outros. 

Entre os pontos altos deste regresso à programação do Teatro Aveirense está o concerto 

de Carlão, inserido no festival Montepio às vezes o amor. Inicialmente prevista para fevereiro, a 

vinda do músico acontece agora a 14 de maio no Centro de Congressos de Aveiro, numa atuação 

que se anuncia especial. 

Ainda na música, destaque para os Reencontros de Música Contemporânea, realizados 

em parceria com a Arte no Tempo, cuja terceira edição vai decorrer entre 20 e 30 de maio em 

vários locais de Aveiro. São dez concertos com a mais recente criação musical de tradição erudita, 

dando relevo aos compositores portugueses e estrangeiros que mais se destacam nas áreas da 

música de câmara, orquestral, solística, acústica e mista. A iniciativa conta com várias estreias, 

entre as quais encomendas por parte da Câmara Municipal de Aveiro e da Arte no Tempo. 

Uma estreia a ter em conta é a do projeto ECOS_ Encontros de Criação para Online 

Streaming. A iniciativa consiste num ciclo de vídeos pensados para as plataformas digitais, com 

criações originais encomendadas a artistas de várias áreas. O primeiro tem como protagonistas o 

músico João Pais Filipe e duas intérpretes da área da dança, Maria R. Soares e Carminda Soares, 



com realização a cargo de Nuno Barbosa. O vídeo poderá ser visto gratuitamente no dia 10 de 

maio às 21h30 nas redes sociais do Teatro Aveirense, ficando depois disponível no site da 

Ticketline (www.ticketline.sapo.pt) com o visionamento ao preço de 2,00€. Este projeto resulta de 

uma parceria entre o Teatro Aveirense, o GrETUA e a Universidade de Aveiro. 

Um regresso com certeza desejado é o das sessões de cinema às terças-feiras. O 

programa “Os Filmes das Nossas Terças” volta a trazer filmes regularmente, com a exibição a 

acontecer no Centro de Congressos de Aveiro às 21h00. Em maio, vai-se poder contar com “A 

Felicidade das Pequenas Coisas”, de Daniele Luchetti (dia 4), “Undine”, de Christian Petzold (dia 

11), “Mais Uma Rodada”, de Thomas Vinterberg, vencedor do Óscar de Melhor Filme Estrangeiro 

(dia 18) e “A Floresta”, de Roman Zhigalov (dia 25). 

 

Para aquisição de ingressos, a bilheteira do Teatro Aveirense está instalada no 

segundo piso do edifício Atlas Aveiro, entre segunda e sexta-feira das 14h00 às 18h00. Nos 

dias de espetáculo, haverá uma bilheteira no próprio local que abrirá 1h30 antes do seu início, 

com a exceção do cinema, que abrirá uma hora antes das sessões. 

[fotografias em anexo] 

 

II – CONCURSO “AVEIRO JOVEM CRIADOR 2021” 

DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES E INAUGURAÇÃO DA 

EXPOSIÇÃO 

Este sábado, dia 8 de maio, pelas 15h00, o Grande Auditório do Centro de Congressos 

de Aveiro, recebe a Cerimónia de Entrega dos Prémios da 19.ª edição do Concurso Aveiro Jovem 

Criador, seguida da inauguração da exposição dos trabalhos selecionados pelo Júri do concurso. 

A mostra estará patente no Museu de Aveiro / Santa Joana até dia 27de junho. 

O Concurso é dirigido a jovens com idades dos 12 aos 17 e dos 18 aos 35, nas áreas de 

Audiovisual, Arte Digital, Escrita, Fotografia, Ilustração, Música e Pintura, e tem como principal 

objetivo promover a participação de todos os jovens artistas, desenvolvendo espaços de incentivo 

e de divulgação das ideias produzidas nas áreas artísticas a concurso, estimulando novos talentos. 

Neste concurso de âmbito nacional, regista-se a elevada participação com 242 

candidaturas no total, sendo que serão atribuídos 12 prémios, sete Menções Honrosas de Autor e 

18 Menções Honrosas. 



Esta iniciativa continua a crescer promovendo Aveiro enquanto espaço privilegiado de 

Cultura e Arte, aproximando-se também cada vez mais da sociedade civil, sendo uma ação 

contributiva para a Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027. 

 

III – DIA NACIONAL DO AZULEJO 

O Dia Nacional do Azulejo é um evento anual que tem como objetivo reconhecer esta 

tradição e património nacional, projetando a sua importância, constituindo-se, igualmente, como 

uma ocasião de evocação da sua proteção e preservação.  

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA), ao longo dos últimos anos, tem organizado diversas 

atividades dedicadas ao Património Azulejar Português. 

Integrado nas atividades do Dia Nacional do Azulejo a CMA preparou um pequeno roteiro 

pelos azulejos existentes no Parque Infante D. Pedro. O objetivo desta atividade é o da descoberta 

dos recantos em que o revestimento azulejar integra a paisagem envolvente tornando-se num 

elemento unificador do espaço. 

Pretende-se que o visitante fique com um maior conhecimento sobre os autores e as 

técnicas utilizadas, reforçando a importância deste material enquanto construtor de lugares, 

sensibilizando-se para a importância da sua proteção e sua valorização perante a comunidade. 

Esta atividade vai decorrer no dia 9 de maio, pelas 11h00, tendo o seu início no Coreto do 

Parque, sendo dirigida até 10 participantes e sujeito a inscrição prévia através do endereço 

museucidade@cm-aveiro.pt. 

 

IV – AVEIRO CELEBRA A CERÂMICA COM DEMONSTRAÇÕES 

E EXPERIÊNCIAS PARA TODOS 

No fim-de-semana, dias 15 e 16 de maio, a Câmara Municipal de Aveiro irá dinamizar um 

conjunto de ações no âmbito do “Bom Dia Cerâmica”.  

Do “Bom Dia Cerâmica” em Aveiro, destaca-se um conceito diferente, a “Ceramic Street 

Fest!”, uma mostra de cerâmica, do artesanato à indústria, incluindo a investigação e tecnologia. 

Conta com a participação de artistas e artesãos locais, bem como de várias entidades ligadas ao 

universo da cerâmica. Terão lugar demonstrações ao vivo e oportunidades para experimentar. A 

mostra vai decorrer na Praça Joaquim Melo Freitas no dia 15 de maio das 10h00 às 18h00. 

Nos dias 15 e 16 de maio, sempre às 16h00, haverá o Roteiro da Memória das Fábricas 

de Cerâmica de Aveiro com ponto de partida no Museu da Cidade. A atividade é limitada até 10 

participantes e é sujeito a inscrição prévia através do museucidade@cm-aveiro.pt 



Trata-se de um roteiro que destaca os locais de Aveiro onde se implantaram fábricas de 

cerâmica, que hoje já não existem, mas cuja produção marca as fachadas, ao nível do azulejo, e 

as vivências quotidianas, através da produção de objetos decorativos e utilitários.  

Ainda nestes dias será lançada, na página de Facebook do Museu da Cidade, a 

apresentação “Memória das Fábricas de Cerâmica de Aveiro” https://pt-

pt.facebook.com/Museudacidadedeaveiro/ 

A iniciativa “Bom dia Cerâmica” foi originalmente criada em Itália e alargada na edição em 

2017 a inúmeros países europeus, incluindo Portugal, sendo hoje no nosso país uma iniciativa da 

Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica (AptCC), da qual Aveiro faz parte.  

A proposta deste ano passa por voltar a incentivar as pessoas a visitar e conhecer locais, 

oficinas/indústrias ou lojas que se dedicam à cerâmica, motivo pelo qual se escolheu a Praça Melo 

Freitas, em proximidade com a sede da associação de artesãos A Barrica. Simultaneamente serão 

difundidos no website da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica fotografias e 

vídeos sobre a temática. https://ceramicadeportugal.pt/  

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
Simão Santana 

Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 


