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TEATRO AVEIRENSE 

- Os principais destaques para os meses de 

O Teatro Aveirense (TA) apresenta a sua 

2019.  

Iniciamos o ano de 2019

Filarmonia das Beiras, que este ano convida a fadista Cristina Branco acompanhada ao piano 

por Luís Figueiredo, nos dia 1 e 2 de janeiro, às 18h00 e 21h30, respetivamente

 

Principais destaques do trimestre:

Janeiro  

• 18 de janeiro, às 21h30

Stand up comedy

Ausente. 

• 25 de janeiro 

BOX 2.0 - Uma 

Companhia Paulo Ribeiro

14 de abril. 

• 26 de janeiro, às 21h30

Os Dead Combo

álbum Odeon Hotel. 
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TEATRO AVEIRENSE – PROGRAMAÇÃO DO TRIMESTRE

Os principais destaques para os meses de 

janeiro, fevereiro e março - 

O Teatro Aveirense (TA) apresenta a sua programação para o primeiro trimestre de 

ano de 2019 com o habitual concerto de Ano Novo

que este ano convida a fadista Cristina Branco acompanhada ao piano 

, nos dia 1 e 2 de janeiro, às 18h00 e 21h30, respetivamente

Principais destaques do trimestre: 

, às 21h30 

Stand up comedy com o humorista Salvado Martinha com a sua 

 

ma instalação holográfica de António Cabrita e São Castro da 

Companhia Paulo Ribeiro que vai estar em exposição no Teatro Aveirense até ao dia 

, às 21h30 

Dead Combo regressam ao Teatro Aveirense para apresentar

.  
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PROGRAMAÇÃO DO TRIMESTRE 

Os principais destaques para os meses de  

primeiro trimestre de 

concerto de Ano Novo pela Orquestra 

que este ano convida a fadista Cristina Branco acompanhada ao piano 

, nos dia 1 e 2 de janeiro, às 18h00 e 21h30, respetivamente. 

com a sua Cabeça 

instalação holográfica de António Cabrita e São Castro da 

no Teatro Aveirense até ao dia 

apresentar o seu sexto 



 

Fevereiro 

Teatro e Dança Contemporânea com 3 peças: 

• 01 de fevereiro, às 21h30 

Cinderela, de Lígia Barros. 

• 09 de fevereiro, às 21h30  

A Casa de Bernarda Alba, texto original de Federico Garcia Lorca, encenado e 

apresentado pela Companhia João Garcia Miguel. 

• 15 de fevereiro, às 21h30 

Os Vizinhos de Cima, teatro comédia, que reflexa a vida conjugal e a 

sexualidade através de dois casais que vivem no mesmo edifício. 

• 22 de fevereiro, às 21h30 

Clarão, de André Braga e Cláudia Figueiredo, pela Circolando. 

 

Música:  

• 02 de fevereiro, às 21h30 

Concerto de Mazgani, com Nadine Khouri. 

Na semana em que celebra o primeiro aniversário do seu último disco, 

MAZGANI presenteia-nos com uma reinterpretação do tema THE FAINTEST LIGHT em 

dueto com a artista britânica NADINE KHOURI. 

• 14 de fevereiro, às 21h30  

Concerto de David Fonseca.  

Integra o habitual Festival Montepio “Às Vezes o Amor”.  

• 23 de fevereiro, às 21h30 

Concerto com The Tallest Man on Hearth. 

Um dos maiores talentos do indie folk mundial. 

 

Março:  

• 07 a 23 de março  

Segunda edição dos Reencontros de Música Contemporânea. 

• 08 de março, às 21h30  

Glenn Miller Orchestra  

 



• 30 de março, às 21h30 

Walking with Kylián. Never Stop Searching  

Coreografia de Paulo Ribeiro, pela Companhia Paulo Ribeiro 

 

Para além destes destaques temos os ciclos do Cinema às terças-feiras, os ciclos de 

música na Sala Estúdio e os vários espetáculos de serviço educativo. 

Ao longo deste trimestre, o Teatro Aveirense é coprodutor de 6 espetáculos. 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
Simão Santana 

Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


