
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 7, de 16 de janeiro de 2017 
 

 

I – Teatro Aveirense apresenta atividade de serviço Educativo 

 

Nos dias 19 e 20 de janeiro o Teatro Aveirense propõe a peça de teatro “Embarcação do 

Inferno” com sessões às 10.30 e às 14.30 horas. Trata-se de um teatro destinado aos jovens do 

3.º ciclo e secundário. 

Celebrando os 500 anos da primeira apresentação e da primeira edição do “Auto de 

Moralidade da Embarcação do Inferno”, também conhecido como “Auto da Barca do Inferno”, 

convidamos os espectadores a voltarem a olhar para a peça e a confrontarem-se com tudo o que 

ela continua a ter para nos oferecer, cinco séculos depois. José Augusto Cardoso Bernardes, 

salienta: “pela mão qualificada, segura e inventiva da Escola da Noite e do Centro Dramático de 

Évora, ficamos em condições de problematizar temas de sempre: Morte e Vida, Mal e Bem, Ter 

e Poder. E, para tal, nem sequer precisamos de sair completamente do século XXI”.  

 Para os mais novos, o Teatro Aveirense apresenta o espetáculo interativo “Larasati, ou 

canções de Adormecer Estrelas” no dia 22 de janeiro com duas sessões: às 10.00 horas para 

bebés até aos 2 anos e às 11.00 horas para crianças dos 2 aos 5 anos de idade. 

Três canções de ninar: Três países: Indonésia, Inglaterra e Portugal. Três meninas: 

Elizabeth, Teresa e Larasati (que significa, em Português, menina bonita. É o nome dado ao 

Gamelão* do museu do Oriente).   

Canções de adormecer estrelas é um espetáculo musical interativo para bebés, que 

explora timbres e texturas resultantes do interlaçar das melodias de três canções distintas mas 

compostas com o mesmo propósito: fazer adormecer. À voz e ao piano preparado, junta-se esse 

extraordinário conjunto/orquestra* de percussão composta por metalofones, xilofones, gongos e 

tambores oriundo da ilha de Java, na Indonésia, que dá pelo nome de Gamelão. 



II – Exposições de Cartoons “ Figuras, Figurinhas e Figurões” 

 

De 21 de janeiro a 26 de fevereiro vai estar patente na Galeria da Antiga Capitania a 

exposição de Cartoons da autoria de António “Figuras, Figurinhas e Figurões”, uma organização 

do jornal “Gazeta das Caldas” em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro. 

“Figuras, Figurinhas e Figurões” será inaugurada 21 de janeiro, sábado, pelas 11.00 

horas, contando-se com a presença do autor dos cartoons. 

A mostra reúne um conjunto de 62 cartoons da autoria de António, selecionados a partir 

de cerca de 20 mil publicados, nos últimos quarenta anos, pelo jornal Expresso. Informa-se que 

esta exposição surge no âmbito das comemorações dos 90 anos do jornal “Gazeta das Caldas”. 

A par dos cartoons será exibida a recente coleção de “Figurões”, composta por Eusébio, 

Mário Soares, Barak Obama, Papa Francisco, entre outros. Estas imagens foram concebidas 

pelo Cartonista e produzidas pela Fábrica de Faianças Artísticas Rafael Bordalo Pinheiro, nas 

Caldas da Rainha. 

Do mesmo autor vão estar patentes em exposição uma coleção de vinte chávenas 

produzidas pela Fábrica da Vista Alegre, inspiradas nas caricaturas de diversas figuras 

portuguesas, criadas para a estação de Metro de Lisboa. 

 

António Antunes, mais conhecido por “António” é considerado o mais prestigiado e 

premiado cartoonista português. Realizou já várias exposições exposições individuais em 

Portugal e além-fronteiras. É diretor do World Press Cartoon desde a sua fundação, em 2005. 

 

 

 

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

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


