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I – FESTIVAL DOS CANAIS COM BALANÇO POSITIVO 

- Público voltou a responder positivamente 

ao Festival Aveirense - 

Com organização da Câmara Municipal de Aveiro e produção do Teatro Aveirense, o 

Festival dos Canais terminou no passado dia 25 de julho com um balanço positivo. O evento 

apresentou um programa que envolveu 50 iniciativas de 80 artistas e coletivos, tendo registado 

uma adesão significativa do público, que esgotou praticamente todos os espetáculos e visitou em 

elevado número as instalações e a exposição que o festival promoveu. 

Para o Presidente da Câmara, Ribau Esteves “o Festival dos Canais continua a marcar de 

forma indelével a Cultura em Aveiro, é um marco muito forte de toda a transformação que temos 

vindo a realizar nos últimos anos a vários níveis, mas neste caso especialmente ao nível cultural. 

Mesmo com as restrições provocadas pela pandemia este Festival é já uma marca de Aveiro e 

tem um selo de qualidade proporcionado pelos grandes espetáculos de todo o tipo que temos 

vindo a assistir ano após ano”, afirmou. 

Note-se que o Festival dos Canais voltou a realizar-se em modo de “Edição Especial”, tal 

como em 2020, devido às limitações impostas pela pandemia, o que obrigou à realização de 

espetáculos em recintos vedados e com lugares marcados.  

Novidade desta edição foi a atribuição dos prémios do público, tendo os espetadores 

votado expressivamente através de um formulário partilhado nas redes sociais. Da contagem final 

dos votos resultou a eleição de “Corpo D’Água”, do LP Studio, para Melhor Espetáculo, e Bárbara 

Bandeira para Melhor Concerto. Os vencedores serão galardoados com uma peça em cerâmica 

da autoria de Vasco Branco.  



Outra estreia nesta edição foi a da Festival dos Canais TV, que através das redes sociais 

fez o acompanhamento de todo o festival, com reportagens, entrevistas e recolha de depoimentos, 

tendo conseguido fazer chegar o festival a um público mais alargado e ajudado a informar os 

espetadores das diversas atividades. 

 

II – IDEIAS INOVADORAS E DISRUPTIVAS PARA CONSTRUIR 

AS CIDADES DO FUTURO 

- Aveiro oferece 35.000€ em prémios - 

Já se encontram abertas as candidaturas para o Concurso de Inovação do Techdays 

Aveiro 2021. Até ao dia 3 de setembro, empresas, instituições de I&D e instituições de Ensino 

Superior poderão candidatar-se e testar os seus projetos inovadores com recurso ao “Aveiro Tech 

City Living Lab”, o único laboratório em Portugal com uma rede 5G operacional, no centro urbano 

de Aveiro. A utilização deste laboratório a céu aberto servirá como validação de conceito e 

permitirá a dinamização de projetos na área das Cidades Inteligentes, Internet das Coisas, 

Mobilidade, Ambiente, Sustentabilidade, Energia, Resíduos ou Turismo. 

Enquadrada na iniciativa Aveiro Tech City, este concurso “Techdays - Building our Future”, 

que tem como principal objetivo assumir a cidade de Aveiro como um laboratório vivo, pretende 

trazer para a cidade os projetos mais inovadores e disruptivos, desenvolvidos por empresas, 

centros de I&D ou instituições do ensino superior, apresentando uma visão do presente sobre o 

que serão as cidades do futuro. 

Após a fase de candidaturas, proceder-se-á a um período de esclarecimentos e o anúncio 

dos cinco projetos vencedores será realizado a 10 de setembro. Os projetos selecionados serão 

apresentados e expostos ao público, em Aveiro, durante a Aveiro Tech Week que decorrerá entre 

11 e 17 de outubro de 2021 em Aveiro. 

O melhor projeto receberá um apoio monetário à sua implementação de 12 mil euros, o 

segundo classificado um apoio de 8 mil euros e os demais premiados 5 mil euros cada. O júri do 

concurso irá contar com representantes das seguintes entidades parceiras: Universidade de 

Aveiro, Cluster TICE.PT, Cluster Habitat Sustentável, Altice Labs, Instituto de Telecomunicações 

e Inovaria.  

 

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

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


