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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 145 de 05 de agosto de 2021 

 
I – CICLO DE CONCERTOS DO PROGRAMA CULTURA EM 

TEMPOS DE (IN) CERTEZA 

- Iniciativa de apoio à Cultura com músicos 

e técnicos de Aveiro - 

Entre esta quinta-feira e sábado, 5 a 7 de agosto o Teatro Aveirense promove na Praça 

da República o Ciclo de Concertos "Cultura em Tempos de (In)Certeza", programa da Câmara 

Municipal de Aveiro que teve início em 2020 para apoiar o sector cultural e técnico de Aveiro, em 

tempos de pandemia. 

Este ano o evento traz ao palco da Praça da República oito projetos de diferentes géneros 

musicais, podendo contar-se com Cosmic Mass, Conferência Inferno, Miguel Leitão, Senza, Ela 

Vaz, Blow, Jupiter e Fadomorse, estando os concertos marcados para as 18h30. Novidade nesta 

edição é uma linha de cocriações que junta artistas de várias áreas, reunindo João Tarrafa e Hugo 

Branco, Maria Inês Almeida e Jorge Loura, Daniela Cardoso e Paulo Gravato. Apresentações às 

17h30 nos Claustros da Misericórdia. 

Também a ilustração irá marcar presença nesta edição, tendo sido endereçados convites 

a três artistas para a criação das imagens nas folhas de sala de cada etapa do evento. José Afonso 

Mano, SHIM e Zooter darão, por isso, um cunho especial a cada dia deste ciclo. 

Esta iniciativa está integrada no Aqui Verão, ciclo de programação em espaço público do 

Teatro Aveirense que se estende até 21 de agosto. A entrada é gratuita, por ordem de chegada, 

sendo respeitadas todas as normas de proteção no atual contexto de pandemia, nomeadamente 

o uso obrigatório de máscara, a desinfeção das mãos, a fixação de lugares e o distanciamento de 

segurança. 



 

Programa: 

>> Dia 05, quinta-feira 

18h30 JOÃO TARRAFA + HUGO BRANCO [co-criação] 

21h30 COSMIC MASS [concerto] 

23h00 CONFERÊNCIA INFERNO [concerto] 

 

>> Dia 06, sexta-feira 

17h30 MARIA INÊS ALMEIDA + JORGE LOURA [co-criação] 

18h30 MIGUEL LEITÃO [concerto] 

21h30 SENZA [concerto] 

23h00 ELA VAZ [concerto] 

 

>> Dia 07, sábado 

17h30 DANIELA CARDOSO + PAULO GRAVATO [co-criação] 

18h30 BLOW [concerto] 

21h30 JUPITER [concerto] 

23h00 FADOMORSE [concerto] 

 

II – FESTIVAL PRISMA/ ART LIGHT TECH 

ABRE OPEN CALL PARA CRIAÇÃO EM VIDEOMAPPING 

- PRISMA realiza-se a 15 e 16 de outubro em 18 espaços de 

Aveiro sob o tema “Equilíbrio” - 

O PRISMA / Art Light Tech acaba de lançar uma open call para a segunda edição da 

Escola de Videomapping, convidando todos os criadores de Aveiro a candidatar-se a esta ação 

formativa. As inscrições estão abertas até 5 de setembro.  

A Escola de Videomapping é uma iniciativa de formação para criadores de várias áreas 

no âmbito do PRISMA / Art Ligh Tech, festival organizado pelo Teatro Aveirense/Câmara Municipal 

de Aveiro, com o selo do projeto Aveiro 2027 – Cidade Candidata a Capital Europeia da Cultura. 

A iniciativa visa a capacitação de talentos locais, abordando a luz como uma ferramenta que tanto 

incorpora como expande as possibilidades da narrativa visual. É ainda uma iniciativa que promove 



e desenvolve novas soluções de ensino à distância, apresentando-se neste campo como uma 

oportunidade desafiante e orientada para o futuro. 

A Escola de Videomapping é dirigida tanto a iniciantes como a profissionais, tendo por 

objetivo revelar as possibilidades da aplicação das tecnologias de projeção em áreas como a 

arquitetura, o design, a instalação, as artes visuais, o teatro e as artes multimédia. O curso está 

estruturado em três tipos de módulos (online, presenciais e mistos), tendo uma componente teórica 

e prática.  

O formato proposto dá amplo espaço a novas formas de aprendizagem, proporcionando 

espaços virtuais de trabalho partilhado. O programa está aberto a 15 participantes de Aveiro e 

cada um irá partilhar o seu trabalho com o grupo, sendo que o resultado final irá considerar não 

só os objetivos individuais como a partilha de ideias e métodos. 

Os participantes irão apresentar o seu trabalho final na fachada de um edifício de Aveiro 

durante o festival PRISMA / Art Light Tech, evento que vai decorrer entre 15 e 16 de outubro e que 

tem por tema “Equilíbrio”, ajudando a revelar Aveiro sob uma nova luz e convidando o público a 

redescobrir este território. Os selecionados terão ainda a oportunidade de ganhar licenças de 

software cedidas pelos patrocinadores da iniciativa. 

As sessões da Escola de Videomapping serão orientadas por Luca Pulvirenti, artista 

multimédia, fundador e diretor criativo do projeto mammasONica. Desde 2007, tem-se 

especializado no desenvolvimento de uma linha estética digital que transpõe a animação para 

projeções cinematográficas em espaços públicos e cenários de espetáculos, desde performances 

A/V a design de luz, instalações interativas e peças de teatro. É também professor de animação 

digital na Academia de Belas Artes de Palermo e professor de cinema expandido em várias 

academias internacionais. 

As inscrições devem ser realizadas até 5 de setembro através do email 

prisma.aveiro@gmail.com. Mais informações em prisma.aveiro.pt/event/sov. 

 

III – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO COM AÇÃO DIRETA DE 

AVEIRO ELEGE PROJETOS PARA VÁRIAS 

FREGUESIAS DO MUNICÍPIO 

- Classificação dos projetos vencedores OPAD 2021 - 

 

mailto:prisma.aveiro@gmail.com


Já são conhecidos os 10 os projetos vencedores da 2.ª edição do Orçamento Participativo 

com Ação Direta (OPAD) de Aveiro. Os mais votados são projetos ligados à promoção dos valores 

ambientais, compostagem, lazer e património. 

Para implementar estes 10 projetos propostos pelos próprios munícipes, a Câmara 

Municipal de Aveiro alocou uma verba de 150 mil euros no orçamento municipal. A 

comparticipação a cada um dos vencedores pode ir até um máximo de 30 mil euros, com um limite 

de 90% dos custos de cada projeto. O remanescente é da responsabilidade do proponente. 

A votação decorreu entre 4 de junho e 9 de julho e, no final foram aplicados os coeficientes 

de majoração, a fim de garantir a equidade de representatividade entre as várias freguesias. Estes 

coeficientes garantem que ninguém é prejudicado ou favorecido pela dimensão da freguesia. 

Aplicados todos os critérios, a classificação dos 10 vencedores da 2ª edição do Orçamento 

Participativo com Ação Direta (OPAD) de Aveiro ficou assim ordenada: 

 

1. Rota de Água / Requeixo, Nossa Sra. de Fátima e Nariz 

Criação de percurso ciclável e/ou pedestre que se desdobra em três percursos de menor 

extensão para valorização do património ligado à água, e promoção da Freguesia de Requeixo, 

Nossa Senhora de Fátima e Nariz. 

 

2. Parque Canino / Oliveirinha 

Criação de um equipamento urbano interativo para os animais, de fácil instalação e 

higienização, que permita a sua socialização.  

 

3. Parque do Salgueiral / Cacia  

Implementação de um parque de lazer, na freguesia de Cacia, com o objetivo de criar um 

parque físico com mobiliário urbano, congregando um conjunto de iniciativas promotoras da 

biodiversidade, e igualmente da economia circular. 

 

4. Ciclo Compost / Município de Aveiro  

O projeto consiste em oferecer um serviço de recolha de bio resíduos ao domicílio, 

valorizando-os através do processo de compostagem. Os participantes terão também como 

contrapartida adubo biológico para as suas plantas, sendo o excedente da produção doado para 

outras hortas comunitárias na cidade. 

 

5. BRIC’Aveiro / Glória e Vera Cruz 



Este projeto pretende promover o brincar e as atividades de rua, através da criação de 

espaços de convívio na via pública com a pintura de jogos tradicionais no pavimento e a instalação 

de um conjunto de módulos de madeira, como bancos e espaços verdes, com o propósito de se 

devolver o espaço da rua às crianças e famílias. 

 

6. Parque das Merendas de Sarrazola / Cacia  

Criação de um espaço que atenda toda a população, com o reforço de áreas verdes e a 

integração de uma zona de merendas com churrasqueira, capazes de permitirem uma fruição de 

excelência por parte das pessoas. 

 

7. Aveiro a Compostar / Município de Aveiro 

Este projeto pretende dar a conhecer o conceito de compostagem a toda a população de 

Aveiro. Com sessões informativas, oficinas, ciclo de cinema e showcooking, o “Aveiro a 

Compostar” tem como objetivo consciencializar para o desperdício que é produzido nas nossas 

casas e ajudar a melhorar a qualidade do solo e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa 

associadas ao transporte. 

 

8. Por um planeta com menos plástico / Município de Aveiro  

Projeto dirigido a todos os habitantes do concelho de Aveiro e tem como objetivo reduzir 

o consumo de plásticos no quotidiano e incentivar as famílias a ter atitudes mais amigas do 

ambiente.  

 

9. Xadrez ao Ar Livre nas Freguesias de Aveiro / Município de Aveiro  

O objetivo deste projeto visa a colocação de 10 equipamentos de mesas de xadrez, 

democratizando o acesso a uma atividade de cariz intelectual e lúdica, trazendo o xadrez para os 

parques e locais de lazer e as pessoas para o convívio salutar. 

 

10. TricotaRia / Município de Aveiro  

TricotaRia é um projeto que assenta na partilha dos saberes associados às artes manuais 

– o tricot. A proposta apresenta duas ideias: um espaço fixo, que servirá como armazém, e uma 

viatura, que ajudará a levar esta arte a chegar mais longe. 

O dia 22 de julho marca a receção e boas-vindas a todos os proponentes, bem como o 

planeamento para a execução e início dos trabalhos das propostas vencedoras.  

Mais informações sobre os projetos vencedores aqui. 

https://opad.cm-aveiro.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=28294&id=43


 

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

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


