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I – “KIT A NOSSA RUA” | ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE AVEIRO  

 

No próximo domingo, dia 7 de novembro, das 10h00 às 17h00 decorrerá a 1.ª edição da 

atividade “Kit a Nossa Rua” na Rua Almirante Cândido dos Reis, em Aveiro, um dos projetos 

vencedor do Orçamento Participativo de Aveiro que consiste na disponibilização de um conjunto 

de elementos que potenciam o desfrute de ruas, praças e jardins. 

Esta ação do Orçamento Participativo de Aveiro que conta com o apoio da Câmara 

Municipal irá provocar o corte de rua ao trânsito automóvel durante todo o dia (das 10h00 às 

17h00). 

 
 
 

II – A MAGIA DOS SONS E DAS IMAGENS NO TEATRO AVEIRENSE  

“Sons Misteriosos” é um espetáculo para as famílias de Sofia Dias 

e Vítor Roriz  

 

No próximo dia 7 de novembro, às 16h00, o Teatro Aveirense recebe o espetáculo “Sons 

Misteriosos”, uma criação de Sofia Dias e Vítor Roriz que parte à procura da qualidade mágica 

que emerge da fricção entre som e imagem.  

Neste espetáculo para as famílias procura-se estimular os sentidos e saber se uma 

imagem pode enganar a nossa perceção sobre a proveniência de um som, se um som pode mentir-

nos sobre a sua origem e outras possibilidades que este jogo propicia. Uma experiência que, tal 



como as crianças, não tem problemas em saltar de uma coisa para a outra, nem em colocar 

questões simultaneamente metafísicas, ontológicas, estéticas, banais e, quase sempre, 

imprevisíveis. 

Sobre esta sua nova criação, Sofia Dias e Vítor Roriz adiantam que “um olhar mais atento 

à infância permitiu-nos constatar que muitos dos estados de presença e materiais coreográficos 

dos nossos projetos são tangenciais ao modo como as crianças se relacionam com o seu contexto. 

As tentativas de desvio de um tempo linear, a alternância entre o concreto e o abstrato, o modo 

como lidamos com as ideias de simultaneidade e multiplicidade procurando uma relação não 

hierárquica entre movimento, voz, palavra e objetos são fortes direções da nossa pesquisa, mas 

também parecem intrínsecas às crianças na sua interação com o mundo”, dizem, acrescentando 

que “neste novo projeto, mais do que adaptar os nossos modos de pesquisa e composição ao 

universo das crianças, parece-nos mais útil continuar a experimentação focando nas 

características que nos aproximam dele: a capacidade de transformar o concreto em algo mágico 

pela “intensidade “do olhar e a liberdade de saltar de uma coisa para outra numa sucessão de 

relações inusitadas”. 

Os ingressos para este espetáculo têm um custo de 3€ e podem ser adquiridos na 

bilheteira do Teatro Aveirense ou em ticketline.sapo.pt. 

 

 

III – DIÁRIOS DE UMA PANDEMIA NO TEATRO AVEIRENSE 

Próxima sessão de Os Filmes das Nossas Terças com filme de 

Miguel Gomes 

A próxima sessão da rubrica Os Filmes das Nossas Terças, no Teatro Aveirense, está 

marcada para 9 de novembro às 21h30 e conta com o filme “Os Diários de Otsoga”, realizado por 

Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes.  

O filme relata a história de Crista, Carloto e João (Crista Alfaiate, Carloto Cotta e João 

Nunes Monteiro) e sua decisão de enfrentar a pandemia em conjunto, numa quinta junto ao mar, 

construindo um borboletário. Desta partilha surge uma redescoberta da ligação com a natureza e 

dos seus múltiplos sentidos, um desafio lançado aos espetadores, mas também aos próprios 

atores e à equipa de rodagem do filme, esbatendo as fronteiras entre ficção e realidade.   

“Diários de Otsoga” estreou na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cinema de 

Cannes, sendo um trabalho de realização conjunta de Miguel Gomes ("Aquele Querido Mês de 



Agosto", "Tabu", “As Mil e Uma Noites”) e Maureen Fazendeiro, realizadora e argumentista que se 

estreia em longa-metragem depois de duas curtas, “Motu Maeva” (2014) e “Sol Negro” (2019).  

Esta sessão inclui a exibição da curta-metragem “Carnaval Sujo”, de José Miguel Moreira, focada 

nos namorados Pedro e Inês, que viajam de Lisboa para assistir ao Carnaval de Ovar e se perdem 

nos pântanos da Ria, altura em que se deparam com uma criança desaparecida.  

Os ingressos têm um preço de 4€ e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro 

Aveirense ou em ticketline.sapo.pt. 

 
 
 

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

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 


