
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 8 de 11 de fevereiro de 2015 
 

 

I – Arte e Cerâmica contemporânea no Museu Cidade de Aveiro 

 

O Museu Cidade de Aveiro apresenta duas novas exposições permanentes, uma 

designada “Aveiro: Arte Contemporânea em Projeto” e a segunda intitulada “Bienal Internacional 

de Cerâmica Artística de Aveiro, desde 1989 – uma referência internacional”. 

A instalação da exposição “Arte Contemporânea em Projeto” permite ao público 

conhecer o acervo, cedido pela Secretaria de Estado da Cultura ao Município de Aveiro e à 

Universidade de Aveiro, composto por obras de autores portugueses conceituados como, entre 

outros, Vieira da Silva, Armanda Passos, Guilherme Parente, Joaquim Bravo e Júlio Resende. 

Este evento dá a conhecer um projeto, de Aveiro, que se vocaciona para a salvaguarda, estudo 

e difusão da arte contemporânea portuguesa, materializando a descentralização efetiva da oferta 

cultural. A exposição conhecerá outras fases, irá sendo renovada, ao longo do ano, permitindo 

mostrar a riqueza de técnicas, artistas e linguagens que compõem a coleção. 

A exposição “Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro, desde 1989 – uma 

referência internacional”, uma seleção, em sistema rotativo, de peças de cerâmica artística que 

foram exibidas e  premiadas nas várias edições da Bienal que se realiza desde 1989, bem como 

os diferentes cartazes realizados aquando das exposições. Oportunidade para revisitar 26 anos 

de história de diálogo e confronto de tendências estéticas numa das bienais de cerâmicas 

artísticas mais relevantes em termos internacionais. 

As exposições podem ser apreciadas no Museu da Cidade de Aveiro, Rua João 

Mendonça, nº. 9/11, de terça a sexta, das 9h30-12h30 e 14h00-18h00, ao sábado e domingo, 

das 14h00 às 18h00. Bilheteira: 2€. 

 



 

II – Teatro Aveirense, em fevereiro, aposta nas novas produções: fado, dança 

e teatro 

 

O Teatro Aveirense oferece ao público, nas próximas semanas do mês de fevereiro, uma 

programação atrativa, de grande qualidade, que abrange diferentes expressões artísticas. 

Na dança contemporânea sobe ao palco do Aveirense a nova produção “Free”, no dia 20 

de fevereiro, pelas 21h30, da Companhia Instável resultando de uma coprodução com o Rivoli – 

Teatro Municipal do Porto. “Free” é uma obra encomendada a Gregory Maqoma, premiado 

coreógrafo sul-africano que coloca neste trabalho as principais caraterísticas do seu percurso, a 

audácia da dança para romper com os estereótipos culturais e a originalidade para desenhar 

novas linguagens corporais. Constitui um testemunho de liberdade criativa numa abordagem 

sem fronteiras ao diálogo entre culturas.  

No circuito do melhor teatro feito em Portugal, o Teatro Aveirense conduz à cena 

“Buffalo”, no dia 21 de Fevereiro, pelas 21h30, a peça do jovem dramaturgo Alexandre Tavares. 

Carla Galvão, Maria Ana Filipe e Tânia Leonardo são as atrizes que se transformam em 

personagens de um manifesto social, que revela que as emoções e os afetos são tão reais e 

humanos num casal do mesmo sexo, como se de outro casal se tratasse. A narrativa utiliza a 

técnica da inversão do tempo, rebobinando-o do presente para o passado, de maneira a 

estimular a atenção do espetador para a modificação da relação entre as três mulheres.  

A finalizar o mês de fevereiro, no dia 28, pelas 21h30, o Teatro Aveirense dá a voz ao 

fado, no concerto de Cristiana Águas, fadista que tem “fado na alma e o mundo na garganta”. Na 

primeira apresentação em Aveiro, a fadista que deu voz a Amália Rodrigues no filme dedicado à 

lendária intérprete portuguesa, Cristiana Águas vem partilhar com o auditório o disco de estreia. 

O álbum com o seu nome justificou o largo aplauso atribuído à excelência vocal da cantora e à 

frescura que introduziu no género musical, incorporando influências benignas da MPB – Música 

Popular Brasileira e da música pop.  

 

 

 

 

 

 



III – Carnaval reúne dezenas de crianças e idosos 

 

Este sábado, dia 14 de fevereiro, vai ter lugar o Desfile de Carnaval com a participação 

de dezenas de crianças, jovens e idosos do Município de Aveiro.  

Cor e animação farão parte do desfile que terá participantes de todas as idades, desde 

crianças a idosos. Prevê-se ainda que incorporem no corso quatro carros alegóricos. Lançamos 

o convite aos familiares e restante comunidade a assistir ao cortejo. 

O desfile tem início às 15.00 horas na Praça Marquês de Pombal, seguindo pela Rua 

Direita, Ponte Praça, descendo pela Avenida Dr. Lourenço Peixinho, Travessa do Mercado e 

termina no Mercado Manuel Firmino. Poderão existir alguns condicionamentos de trânsito 

temporários. 

Participam cinco instituições: Centro Social e Paroquial da Vera Cruz; Colégio D. José I; 

Escola de Infantes e Cadetes dos Bombeiros Novos; Florinhas do Vouga e Fundação da Casa 

do Pessoal e Segurança Social e Saúde do Distrito de Aveiro. 

 

 

 

IV – Disco Kids Carnaval na Casa da Juventude 

 

A Casa Municipal da Juventude de Aveiro vai abrir portas no próximo dia 15 de fevereiro, 

pelas 15h00, a todas as crianças e jovens que queiram passar uma tarde divertida. É mais uma 

edição do Disco Kids, desta feita inspirado no Carnaval.   

A tarde promete muita música, luzes, dança e elaboração de adereços de Carnaval. A 

animação musical ficará a cargo do DJ Peixinho.   

A lotação é limitada e a entrada é gratuita.  
 

 

 

 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

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


