Câmara Municipal de Aveiro

Gabinete do Presidente
Nota de Imprensa N.º 113, de 18 de junho de 2021

I – TEATRO AVEIRENSE ESTREIA O CICLO ‘AQUI VERÃO’
E NOVO PALCO
- António Zambujo com Orquestra Filarmonia das Beiras,
Pedro Mafama e companhia D’Click entre os nomes presentes O Teatro Aveirense estreia no próximo dia 21 de junho um novo ciclo de programação
para o verão, o “Aqui Verão”. Música, cinema, teatro, dança e novo circo farão parte das atividades,
numa sucessão de apresentações que se irá prolongar até 21 de agosto.
A iniciativa marca ainda a inauguração da Sala Aberta, o espaço de eleição para o Teatro
Aveirense apresentar-se em espaço público, numa área que se estende desde a Praça da
República à escadaria do ATLAS Aveiro - Edifício Fernando Távora. A Sala Aberta será assumida
como um novo palco de programação do Teatro Aveirense, juntando-se à Sala Principal, à Sala
Estúdio e ao Salão Nobre.
O primeiro evento deste novo ciclo é o concerto dos Bateu Matou na Praça da República,
marcado para o dia 21 de junho, dia do solstício de verão. Vai acontecer às 22h00, horário das
atividades noturnas deste programa, e revelar os temas do supergrupo que junta o talento de três
bateristas reconhecidos: Quim Albergaria (Paus), Riot (Buraka Som Sistema) e Ivo Costa (Batida).
No dia seguinte, 22 de junho, começam as sessões de cinema ao ar livre. É uma nova
forma de apresentar o ciclo Os Filmes das Nossas Terças, que durante este verão se muda para
os Claustros da Misericórdia.
No dia 26 de junho será a vez de Mário Lúcio subir ao palco, numa atuação a solo que irá
acontecer na escadaria do ATLAS Aveiro. Mário Lúcio é uma das figuras mais reconhecidas da
cena cultural e musical cabo-verdiana, tanto local como internacionalmente. Cantor e compositor

nos principais estilos de música de Cabo Verde e fundador do grupo Simentera, a sua música tem
sido cantada e gravada por uma grande diversidade de nomes do seu país, como Cesária Evora,
Mayra Andrade, Lura, Nancy Vieira e Lucibella, bem como artistas de Portugal, Brasil, França e
Itália. É também o escritor mais premiado de Cabo Verde internacionalmente e um poeta que
marcou a viragem da nova poesia cabo-verdiana, com o livro “Nascimento de Um Mundo”. Foi
Ministro da Cultura de Cabo Verde entre 2011 e 2016.
O mês de julho começa com o ciclo Novas Quintas e uma das maiores revelações deste
ano do panorama musical português: Pedro Mafama, artista que junta músicas de vários mundos
num registo só seu. Vem apresentar o álbum de estreia, “Por Este Rio Abaixo”, e mostrar por que
deve ser uma figura a ter em conta a partir de agora. Encontro marcado para 1 de julho na Praça
da República.
Para 10 de julho fica guardada a atuação de Marta Hugon com Afonso Cabral, a acontecer
na Praça do Marquês. Oportunidade de ver e ouvir uma das grandes figuras do jazz nacional,
acompanhada por um dos mais versáteis vocalistas portugueses, também conhecido como um
dos fundadores da banda You Can’t Win, Charlie Brown.
Surpreendente promete ser o concerto de António Zambujo com a Orquestra Filarmonia
das Beiras. A atuação junta a voz de um dos mais notáveis cantores portugueses a uma orquestra
já habituada a encontros com artistas de várias áreas musicais, num concerto marcado para o dia
29 de julho na Praça do Marquês. A atuação faz parte do A25, projeto de programação em rede
que une as cidades de Aveiro, Guarda e Viseu.
O mês de agosto tem como um dos seus pontos altos a realização do Ciclo de Concertos,
entre os dias 5 e 7, iniciativa realizada no âmbito da estratégia “Cultura em Tempos de
(In)Certeza”, criada para apoio à comunidade artística de Aveiro. O evento tem música com nomes
como Senza, Conferência Inferno e Fadomorse, assim como momentos de cocriação a envolver
artistas da música, da literatura e da interpretação. A ilustração fará também parte do evento, com
a participação de José Afonso, Zooter e SHIM.
A 13 de agosto é apresentado o espetáculo “Artificial Intelligence”, pela Vortice Dance
Company, uma performance e instalação multidisciplinar em que a ação é comandada por um
pensamento artificial superior, juntando a dança e as artes multimédia.
Para 14 de agosto fica guardada uma eliminatória do Festival Termómetro, que irá juntar
na Praça da República os projetos nacionais Tyroliro e Jorge da Rocha, aos quais se junta, via
online, a banda belga Lisette. Os convidados para esta eliminatória são os conhecidos White Haus,
de João Vieira.

No dia seguinte, sobe ao palco o multipremiado espetáculo “Isla”, da companhia D’Click,
uma junção de teatro gestual, humor e circo contemporâneo que conta a história de três náufragos
em processo de reformulação da sua história e do seu destino, propondo uma reflexão sobre a
tomada de decisões e a sobrevivência. Espetáculo a decorrer na Praça da República.
Para fechar o ciclo de verão, a 21 de agosto, foi escolhido um concerto de Irma. A cantora
traz a Aveiro os temas do seu álbum de estreia, “Primavera”, disco com que tem mostrado a sua
grande versatilidade musical.
Os ingressos para estes eventos poderão ser adquiridos junto aos respetivos locais 1h30
antes do seu início. Tendo em conta o atual contexto de pandemia, serão implementadas todas
as normas de segurança, nomeadamente a marcação e distanciamento de lugares, o uso
obrigatório de máscara e a desinfeção de mãos.
A realização de algumas atividades deste ciclo obrigarão ao corte de trânsito na Rua
Belém do Pará entre as 21h00 e as 24h00 dos dias 21 de junho, 1 de julho, 14 de agosto e 21 de
agosto, assim como entre as 18h00 e as 24h00 dos dias 5 a 8 de agosto e entre as 17h00 e as
20h00 do dia 15 de agosto.
[fotografias no link: https://we.tl/t-9Hu4qHbmg2 ]

II – “CULTURA PERTO DE SI” PERCORRE
LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
A iniciativa “Cultura Perto de Si” é um programa da Câmara Municipal de Aveiro (CMA)
que, desde 2018, tem por missão promover, divulgar e descentralizar a cultura no Município de
Aveiro, bem como, simultaneamente, criar laços entre as instituições envolvidas e a comunidade,
cimentando redes de itinerância e troca de experiências culturais.
Para 2021, alinhado com os objetivos gerais do Plano Estratégico para a Cultura 20192030 (PEC), designadamente Eixo 1 - 1.2 Aveiro Criativo, a CMA vai continuar a densificar a
programação.
Para tal, vão organizar-se três espetáculos, de diferentes expressões artísticas - Beat Box
e Percussão, Clown, Teatro, Teatro cómico, Magia, Música, Cinema e Stand Up Comedy, por cada
doze localidades das Freguesias do Município de Aveiro, a saber: Aradas, Cacia, Eixo, Eirol,
Esgueira, Oliveirinha, Requeixo, Fátima, Nariz, Santa Joana, São Bernardo, São Jacinto, entre
junho e novembro.
Salienta-se que as propostas de espetáculos têm subjacente o objetivo de integrar na
programação o Setor Cultural e Criativo atuante em Aveiro e na Região, visando a conciliação da

necessidade de manter a fidelização do público com a urgência de apoiar o tecido artístico, técnico
e empresarial locais e regionais, e contribuindo-se, assim, para o desenvolvimento sustentado da
região.

Programa:


Sexta-feira, dia 18 de junho, 21h00

Eixo, Eirol, Centro Cultural de Eixo
“Fábrica das Gravatas” – Solo de palhaço - Wetumtum



Domingo, dia 25 de junho, 21h00

Oliveirinha, Auditório da Junta de Freguesia de Oliveirinha
“O Quê?” – Zé Mágico – Magia - Wetumtum



Sábado, dia 26 de junho, 21h00

Santa Joana, Auditório da Junta de Freguesia de Santa Joana
“Dr. Stime” – Beatbox e percussão - Wetumtum



domingo, dia 27 de junho, 17h00

Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, Pateira do Carregal - Requeixo
“Une Samba – Dois povos, uma canção” – Samba na Ria

Devido à situação de Pandemia que vivemos, o acesso a estes espetáculos cumprirá
todas as regras definidas pela Direção Geral de Saúde. Todos os espetáculos, ainda que gratuitos,
têm bilhete de ingresso, em função da lotação máxima da sala, a ser levantado nas Juntas de
Freguesia respetivas.
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
Simão Santana
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

