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I – AVEIRO REVELOU ESTRATÉGIA PARA A CANDIDATURA
A CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA
- Fórum reuniu participantes no processo e deu a conhecer as
linhas gerais do bidbook No passado dia 23 de outubro a candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura
apresentou o Fórum Cultural Aveiro 2027, uma iniciativa que juntou a comunidade artística e
criativa de Aveiro, assim como os participantes no programa de auscultação que este projeto
desenvolveu ao longo dos últimos meses.
O evento teve por objetivo apresentar o processo de concretização do projeto e o Bidbook
Aveiro2027 (o dossier da candidatura), anunciando as linhas gerais do seu conceito e os
desenvolvimentos da iniciativa. Foram ainda apresentados os resultados do extenso programa de
auscultação desenvolvido com a comunidade, assim como testemunhos sobre a importância de
uma dinâmica tão abrangente como esta candidatura para a região de Aveiro, tanto de um ponto
de vista local como internacional.
A sessão decorreu no Centro de Congressos de Aveiro e contou com as intervenções de
José Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal, Miguel Capão Filipe, vereador da cultura,
José Pina e Carlos Martins, membros da comissão executiva da candidatura, e Michela Magas,
conselheira da União Europeia no programa New European Bauhaus.
Esta iniciativa aconteceu precisamente um mês antes da apresentação do Bidbook, ato
que marca oficialmente a candidatura a Capital Europeia da Cultura, marcada para 23 de
novembro.

II – PEÇA NO TEATRO AVEIRENSE MOSTRA
A ATUALIDADE DE SHAKESPEARE
- Novo espetáculo da companhia Amarelo Silvestre com
entrada gratuita O Teatro Aveirense recebe no próximo dia 30 de outubro o espetáculo “1/2 Kilo de Carne”,
uma nova criação da companhia Amarelo Silvestre que se desenrola a partir de '“O Mercador de
Veneza”, de William Shakespeare.
Questionando o lugar do coração numa vida humana e o sentido de união das
comunidades, “1/2 Kilo de Carne” encontra em William Shakespeare um conjunto de temas
intemporais, tendo por base um conjunto de frases de uma das obras fundamentais do dramaturgo
inglês, sendo a primeira aquela que serve de subtítulo ao espetáculo: “na verdade não sei por que
ando tão triste”. Um castelo de espelhos que fará refletir preconceitos, abalar convicções e
baralhar sentidos.
A peça tem encenação de Rafaela Santos e apoio dramatúrgico de Fernando Giestas,
contando no seu elenco com Luísa Maria, Mário Alberto Pereira, Rita Morais, Sara Costa e Zé
Ribeiro. A estes juntam-se alguns elementos da comunidade aveirense, participantes numa ação
desenvolvida nos dias anteriores ao espetáculo e na qual se trabalha a interação entre corpo e
voz, num misto de teatro, música e movimento.
O espetáculo “1/2 Kilo de Carne” no Teatro Aveirense tem entrada gratuita.

III – ESPETÁCULO NO TEATRO AVEIRENSE EXPLICA A
CRISE DOS REFUGIADOS ÀS CRIANÇAS
- Criação da companhia Formiga Atómica
no dia 31 de outubro Será possível explicar a crise dos refugiados às crianças? Foi a partir desta premissa que
a companhia Formiga Atómica desenvolveu o espetáculo “Do Bosque Para o Mundo”, que o Teatro
Aveirense apresenta no próximo dia 31 de outubro, com sessões às 11h00 e às 16h00.
Com encenação de Miguel Fragata e texto de Inês Barahona, "Do Bosque para o Mundo"
conta a história de Farid, um rapaz afegão de 12 anos com uma história que poderia ser igual à
de muitos outros, não fosse ter sido enviado pela mãe para a Europa, para um sítio seguro. Farid
é um refugiado e a peça confronta-nos com a dureza e a coragem a partir da história de um rapaz

entre a vida e a morte, fazendo-nos olhar para a nossa própria história e questionar se as histórias
reais da atualidade transbordam os limites da crueza do imaginário tradicional. "Do Bosque para
o Mundo" foi o espetáculo de abertura da 72ª edição do Festival d’Avignon.
Os bilhetes para o espetáculo custam 3,00€ e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro
Aveirense ou através de ticketline.pt.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
Simão Santana
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

