
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 152 de 11 de agosto de 2021 

 
I – MUSEUM OF BROKEN RELATIONSHIPS 

APRESENTA-SE EM AVEIRO 

- Exposição sobre amores e desamores inaugura 

no edifício Estação - 

O Teatro Aveirense inaugura no próximo sábado, dia 14 de agosto, a exposição do 

Museum of Broken Relationships, no Edifício Estação. A mostra poderá ser visitada gratuitamente 

até 3 de outubro e convida o público a descobrir histórias de amores e desamores através dos 

mais variados objetos pessoais.  

As peças do Museum of Broken Relationships foram doadas anonimamente e contam os 

mais diversos momentos das vidas dessas pessoas, relatando histórias de corações partidos de 

todo o mundo, entre as quais vários exemplos aveirenses, angariados através de uma open call 

aberta nos meses de junho e julho. 

O Museum of Broken Relationships é um projeto físico e digital de Olinka Vištica e Dražen 

Grubišić, criado em Zagreb, Croácia, em 2006. É formado unicamente por peças doadas pela 

comunidade e, desde então, tem levado milhares de objetos e histórias por todo o mundo, 

desafiando o próprio conceito de património. Em 2010 ganhou o Prémio EMYA Kenneth Hudson 

enquanto projeto de museu mais inovador e ousado da Europa. 

 

II – “CULTURA PERTO DE SI” EM AGOSTO 

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 tal, vão organizar-se vários espetáculos, de diferentes expressões artísticas – Curtas 

Metragens, Teatro cómico, concerto de Piano e cinema, nas Freguesias de Aradas, Requeixo, 

Nossa Senhora de Fátima e Nariz, Oliveirinha e Eixo e Eirol. 

Os 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 20 de agosto, 21h00 

Eixo, Centro Cultural de Eixo  

“Teatro D. Roberto” – RED CLOUD  

 

 Sábado, dia 21 de agosto, 18h00 

Nariz, Parque de Merendas  

 “Teatro D. Roberto” – RED CLOUD 

 

 Sexta-feira, dia 27 de agosto, 21h00 

ARADAS, Largo da Igreja  

“Naperon e Bibelot “ - KOMPINXAS 

 

 Sábado, dia 28 de agosto, 21h00 

Oliveirinha, Auditório da Junta de Freguesia  

“A Meias” - KOMPINXAS 

 

 Domingo , dia 29 de agosto, 18h00 

Fátima, Salão polivalente 

“A Meias” - KOMPINXAS 

 

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 


