
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 16, de 15 de fevereiro de 2022 

 

I – A HISTÓRIA DO TEATRO AVEIRENSE 

CONTADA EM LIVRO 

- Lançamento no dia 17 de fevereiro - 

A Câmara Municipal de Aveiro lança no próximo dia 17 de fevereiro, às 18h30, um livro 

que celebra os 140 anos do Teatro Aveirense. A sessão terá lugar no Salão Nobre do Teatro 

Aveirense, com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro. 

Com design e conceção editorial de Andrew Howard, a publicação faz uma revisão da 

história desta instituição, com uma abordagem que se destaca pela sua vertente visual, e propõe 

uma leitura transversal sobre este equipamento e a sua relevância cultural, sociológica e 

patrimonial. 

Tendo por título “Cento e quarenta anos do Teatro Aveirense”, a publicação conta com 

perto de 500 páginas e tem como um dos seus principais atrativos a divulgação de dezenas de 

peças do vasto arquivo do Teatro Aveirense. São materiais que datam desde a sua fundação e se 

estendem pelas décadas posteriores, compreendendo programas, cartazes, bilhetes, títulos de 

ações, livros-mestres, anúncios publicitários, plantas arquitetónicas e fotografias, entre outros 

exemplos, num trajeto visual que revela a vida intensa do teatro ao longo dos tempos. 

A obra compreende textos de Andrew Howard, António Costa Valente, Judite Lopes e Luis 

Tavares Pereira, em capítulos dedicados às áreas do património gráfico, do cinema, do teatro e 

da arquitetura, respetivamente. São diferentes perspetivas sobre uma mesma história, num objeto 

que procura, também, marcar o lugar do Teatro Aveirense nos dias de hoje e lançar as bases para 

o seu futuro. 

 



II – CONCERTO DOS 5ª PUNKADA NO TEATRO AVEIRENSE 

- Surma e Victor Torpedo são convidados especiais - 

O Teatro Aveirense recebe no dia 18 de fevereiro, às 21h30, um espetáculo que celebra 

a música e todo o seu potencial de inclusão. É um concerto dos 5ª Punkada, que se fazem 

acompanhar pelos convidados especiais Surma e Victor Torpedo.  

Os 5ª Punkada são uma formação que compõe e interpreta temas originais e que tem 

sonhos comuns a muitas outras bandas – gravar um disco ou fazer uma digressão. Neste ponto 

talvez valha a pena dizer que dois dos seus elementos são pessoas com deficiência mental e 

outras duas com paralisia cerebral – um grupo de desordens no desenvolvimento do controlo 

motor e da postura, que podem originar uma incapacidade motora grave – e que o grupo nasceu 

no seio da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra.  

Os elementos dos 5ª Punkada têm muitas diferenças e muitas especificidades, a começar 

por uma diferença etária de mais de 20 anos (dos 22 do baterista Miguel aos 56 da teclista Fátima) 

mas, quando se juntam horas a fio na sala de ensaio sentem-se iguais. Iguais entre eles e perante 

todos. A formação acaba de lançar o seu álbum de estreia, “Somos Punks Ou Não?”, disco que 

contou com o produtor Rui Gaspar, dos First Breath After Coma, e dos músicos Surma e Victor 

Torpedo. As letras foram escritas por Fausto Sousa e a música pertence ao coletivo, tendo sido 

escolhido o tema "Blues da Quinta" para primeiro single.  

 

III – ZOOM GUIDE E CYCLE AI VENCEM 

NO WORLD SUMMIT AWARDS 

- Startups portuguesas já haviam sido distinguidas 

em Aveiro; Aveiro Tech City Challenges com open call 

até 14 de abril – 

A plataforma “Zoomguide”, vencedora do Aveiro Urban Challenges 2021, e a Cycle AI, uma das 

três vencedoras do Aveiro 5G Challenges 2021, acabam de ser distinguidas no WorldSummit Award (WSA) 

2021, na categoria “Cultura e Turismo” e “Jovens Inovadores”, respetivamente. 
Ambas as startups, que participaram nos concursos lançados pela iniciativa Aveiro STEAM City 

em 2021, sob a chancela da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), recebem agora o reconhecimento da 

WSA Global Winner, que distinguem as soluções digitais mundiais que estão a contribuir para a realização 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 



A CMA tem em curso mais uma iniciativa para atrair projetos mais inovadores e disruptivos, que 

permitam ter uma visão do que serão as cidades do futuro. Trata-se da 1ª edição do “Aveiro Tech City 

Challenges”, que procura projetos inovadores na área das Cidades Inteligentes, Internet das Coisas, 

Mobilidade, Ambiente, Sustentabilidade, Energia, Resíduos, Turismo, Indústria 4.0, Saúde e Defesa. A 

open call para startups, scales ups e centros de I&D decorre até 14 abril, em https://lnkd.in/d5pJyDZn, 

estando prevista a atribuição de prémios no valor global de 120 mil euros. 

 

Zoomguide e Cycle Al - distinguidos em Aveiro e com reconhecimento mundial 

Desenvolvida para tornar a descoberta da cultura mais interativa e acessível, a zoomguide é uma 

aplicação web, disponível em www.zoomguide.app, que permite tirar fotografias  a pontos de interesse com 

o telemóvel, no qual recebem conteúdos multimédia variados que complementam a visita a espaços 

turísticos e culturais. As fotografias são analisadas através de inteligência artificial de forma identificar quais 

os conteúdos apropriados a exibir para os vários pontos de interesse – é uma tecnologia que não necessita 

de qualquer tipo de identificador físico, como códigos QR ou beacons. Os beacons são dispositivos que 

enviam sinais via Bluetooth, e quando instalados num local, conseguem identificar qualquer dispositivo 

móvel, tal como os smartphones. 

Já a Cycle Al é um projeto tecnológico que utiliza a inteligência artificial para estimar a pontuação 

de segurança viária percebida para ciclistas. Trata-se de uma aplicação que pretende contribuir para 

diminuir a taxa de atropelamento de ciclistas, recorrendo a algoritmos que ajudam a mapear pontos de 

riscos, colocando assim nas mãos dos utilizadores da bicicleta a melhoria da sua própria segurança. 

Destaque, ainda, para mais uma empresa de Aveiro distinguida no WorldSummit Award 2021, a 

Ubiwhere com a Plataforma Urbana, na categoria de Governação e Envolvimento Comunitário. 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Simão Santana 

Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


