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I – FERRYBOAT REGRESSA À OPERAÇÃO AMANHÃ 

- “Cale de Aveiro” esteve em manutenção durante o último mês - 

O Ferryboat “Cale de Aveiro”, que faz a ligação a São Jacinto retoma a operação amanhã, 

quarta-feira, dia 06 de abril, depois de uma paragem de um mês para o cumprimento de obrigações 

legais de manutenção e inspeção, em estaleiro. 

Tal como definido no momento da paragem, a Câmara Municipal de Aveiro dá nota pública 

do regresso do Ferryboat à circulação, agradecendo aos utilizadores a compreensão e 

colaboração durante este período de interregno. 

Recordamos que se encontra em construção pelo Grupo ETE, o novo Ferryboat 100% 

Elétrico, num investimento global da CMA de 7,2 M€ e que vai aumentar significativamente a 

qualidade e previsibilidade da travessia, com ganhos vários ao nível da coesão territorial, do 

ambiente e da promoção do território. 

 

Lancha Dunas assegurou travessia 

Durante este período, a operação foi garantida integralmente pela Lancha Dunas. A 

embarcação que integra, de novo, a operação de travessia entre São Jacinto e o Forte da Barra 

(concessionada desde 2017 à ETE Fluvial, empresa do Grupo ETE), refletiu um investimento no 

valor de 180.000€ realizado pela Transdev / ETAC / AveiroBus e pela Câmara Municipal de Aveiro. 

 

II – TEATRO AVEIRENSE COM 

DANÇA, TEATRO, MÚSICA E CINEMA EM ABRIL 



- Sandra Barata Belo, Três Tristes Tigres, Joana Gama e 

Victor Hugo Pontes entre os destaques - 

A dança, o teatro, a música e o cinema são os principais destaques do Teatro Aveirense 

para o mês de abril, num mês em que este espaço recebe nomes como Sandra Barata Belo, 

Margarida Vila-Nova, The Twist Connection, Três Tristes Tigres, Joana Gama e Victor Hugo 

Pontes, entre outros.  

O mês começa com mais uma sessão da rubrica Novas Quintas, a 7 de abril, data em que 

os The Twist Connection trazem o seu “rock’n’roll from Coimbra”, para usar uma expressão com 

que a banda costuma descrever-se. Apresentam os seus temas de sempre e têm o quarto álbum 

na calha, do qual já se conhece o single “Young Kid”. 

Para 14 de abril fica marcada mais uma sessão de dança do ciclo “Palcos Instáveis – 

Aveiro”, uma parceria do Teatro Aveirense com a Companhia Instável. Serão apresentadas duas 

propostas: “Intimidade Amplificada” e “Na Ausência de Ternura”. A primeira tem autoria e 

performance de Teresa Pereira da Silva, a segunda de Juliana Fernandes e Victor Gomes.  

A música volta no dia 22 de abril com um concerto dos Três Tristes Tigres. A banda que 

criou alguns dos mais reconhecidos temas dos anos 90 está de volta com um novo álbum e a 

experimentação sonora que sempre se lhe conheceu. Ana Deus e Alexandre Soares estarão em 

palco com Miguel Ferreira (teclados), Fred Ferreira (percussão e sampler), Rui Martelo (baixo) e 

Eleonor Picas (harpa). 

No dia 24 de abril o Teatro Aveirense recebe duas sessões do espetáculo “As Árvores 

Não Tem Pernas Para Andar”. Trata-se de uma fusão de música com diversas outras áreas 

artísticas de Joana Gama, numa viagem sobre o mundo misterioso das árvores na qual a artista 

recorre a um instrumento musical pouco conhecido, o toy piano. 

No dia seguinte, 25 de abril, é apresentado o espetáculo “Cochinchina”, encenado por 

Sandra Barata Belo e com um elenco que conta com Margarida Vila-Nova, Vítor D’Andrade e 

Patrícia André. É uma adaptação livre de uma obra de Afonso Cruz, “Princípio de Karenina”, 

narrando a história de um homem que vive na dualidade entre o que está dentro da sua porta e 

para além dela, partindo para o Oriente em busca de uma filha que nunca o irá conhecer e lhe 

escreve uma carta, revelando a sua história. 

A dança volta ao Teatro Aveirense no dia 30 de abril através de uma nova criação de 

Victor Hugo Pontes, figura com presença regular neste espaço. Desta feita apresenta-se “Porque 

é Infinito”, uma criação que traz uma releitura contemporânea de “Romeu e Julieta”, o clássico de 

William Shakespeare sobre o amor e os seus limites. 



Os cinéfilos terão as sessões da rubrica Filmes das Nossas Terças, com quatro novos 

filmes para conhecer. São estes “Onoda, 10.000 Noites na Selva”, de Arthur Harrari (dia 5), “Caixa 

de Memórias”, de Joana Hadjithomas e Khalil Joreige (dia 12), “Orgias de Praga”, de Irena 

Pavlásková (dia 19), e “Instinto” de Halina Reijn (dia 26).  

Para os amantes do teatro e dos seus textos, existe a rubrica “À Boca de Cena”, dedicada 

à leitura partilhada de obras dramatúrgicas, sempre com um convidado especial. Este mês a 

sessão irá decorrer no dia 20 de abril, às 21h30, contando com a presença de Ricardo Correia. 

[fotografias neste link] 

 

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

Simão Santana 
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


