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I – DAVID FONSECA E “OS VIZINHOS DE CIMA” 

O Teatro Aveirense recebe, mais uma vez, o concerto do 

o Amor” com David Fonseca

fevereiro, às 21h30. 

David Fonseca voltou a surpreender: Radio Gemini, o disco publicado em maio passado 

é, muito provavelmente, o seu disc

Escutar Radio Gemini transporta em 

das nuvens, numa liberdade artística pouco vulgar atualmente, sem fronteiras estilísticas, numa 

verdadeira afirmação de ecletismo pop. 

Nome reconhecido pelo público português desde que integrou 

lhe deu voz, David Fonseca transformou

conta já com seis álbuns a solo. 

No dia seguinte, 15 de fevereiro, sexta

comédia que faz uma reflexão

vivem no mesmo edifício. Um texto fresco e ágil no qual

temas como a convivência, a coragem, o sexo, o 

Um casal convida os seus

noite avança o casal toma conhecimento das loucuras sexuais dos seus

a repensar a sua própria relação 

com a vida dos vizinhos de cima vai levá

diz respeito à sua relação. 
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DAVID FONSECA E “OS VIZINHOS DE CIMA” NO TEATRO 
AVEIRENSE 

 
O Teatro Aveirense recebe, mais uma vez, o concerto do “Festival Montepio 

David Fonseca, que acontece no dia de São Valentim, esta quinta

David Fonseca voltou a surpreender: Radio Gemini, o disco publicado em maio passado 

é, muito provavelmente, o seu disco mais vibrante e refrescante.  

Escutar Radio Gemini transporta em “mach 3” no seu imaginário criativo, do solo à última 

das nuvens, numa liberdade artística pouco vulgar atualmente, sem fronteiras estilísticas, numa 

verdadeira afirmação de ecletismo pop.   

pelo público português desde que integrou os Silence 4, a banda que 

lhe deu voz, David Fonseca transformou-se num dos mais carismáticos criadores nacionais e 

conta já com seis álbuns a solo.   

No dia seguinte, 15 de fevereiro, sexta-feira, às 21h30, “Os vizinhos de c

comédia que faz uma reflexão sobre a vida conjugal e a sexualidade através de dois casais que 

vivem no mesmo edifício. Um texto fresco e ágil no qual Cesc Gay aborda, com ironia e humor, 

temas como a convivência, a coragem, o sexo, o amor e as aparências. 

Um casal convida os seus vizinhos de cima para jantarem em sua casa. À medida que 

noite avança o casal toma conhecimento das loucuras sexuais dos seus vizinhos, o que os leva 

a repensar a sua própria relação — repleta de repressões e imersa em monotonia. O confronto 

de cima vai levá-los ao limite e fazê-los tomar algumas decisões no que 
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NO TEATRO 

Festival Montepio – Às Vezes 

, que acontece no dia de São Valentim, esta quinta-feira, 14 de 

David Fonseca voltou a surpreender: Radio Gemini, o disco publicado em maio passado 

no seu imaginário criativo, do solo à última 

das nuvens, numa liberdade artística pouco vulgar atualmente, sem fronteiras estilísticas, numa 

Silence 4, a banda que 

se num dos mais carismáticos criadores nacionais e 

zinhos de cima” é uma 

sobre a vida conjugal e a sexualidade através de dois casais que 

aborda, com ironia e humor, 

de cima para jantarem em sua casa. À medida que 

vizinhos, o que os leva 

imersa em monotonia. O confronto 

los tomar algumas decisões no que 



Amanhã, terça-feira, o cinema regressa pelas 21h30, com o filme “Raiva” do realizador 

Sérgio Tréfaut a partir do romance de Seara do Vento, seguido da curta-metragem “Two 

Puddles”, serão seis minutos de ficção do realizador Timothy Keeling. 

 

II – FESTIVAL DOS CANAIS COM SELO DE QUALIDADE 

ATRÍBUIDO A FESTIVAIS EUROPEUS DE REFERÊNCIA 

- Festival volta aos canais urbanos de Aveiro  

de 17 a 21 de julho - 

O Festival dos Canais recebeu o EFFE Label (Europe for Festivals, Festivals for 

Europe), um selo de qualidade europeu atribuído a Festivais de referência, reconhecidos pelo 

seu trabalho no campo das artes, envolvimento comunitário e abertura internacional. 

Com a atribuição do EFFE Label, o Festival dos Canais irá receber ainda uma menção 

especial no site FestivalFinder.eu, e fica também a concurso para os prémios EFFE, que serão 

atribuídos por um júri internacional, ainda durante este ano. 

Ao mesmo tempo, o Festival vai fazer parte da campanha de promoção internacional da 

EFFE, em conferências de imprensa e atividades nacionais do selo EFFE, tendo acesso a uma 

rede internacional de Festivais. 

 

Festival dos Canais 2019 

O Festival dos Canais realiza-se este ano, de 17 a 21 de julho e irá oferecer inúmeros 

espetáculos, numa programação cultural e artística contemporânea. A quarta edição deste 

evento decorrerá nos canais urbanos da ria de Aveiro, nas praças e nos espaços públicos da 

cidade, com atividades interativas e culturais gratuitas para todos.   

[Selo em anexo] 

 

III – CÂMARA MUNICIPAL CELEBRA PROTOCOLO PARA 

INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES INTERNACIONAIS DA 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO 



- Assinatura do protocolo dia 13 de fevereiro, entre a CM 

Aveiro, UA, AAUAv e a “Erasmus Student Network” – 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) em estreita parceria com a Universidade de Aveiro 

(UA), a Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv) e a “Erasmus Student 

Network” de Aveiro (ESN), assinam, esta terça-feira, dia 13 de fevereiro, pelas 17h00, no Grande 

Auditório do Centro de Congressos de Aveiro, um protocolo que visa apoiar a integração dos 

estudantes internacionais da Universidade de Aveiro, na sociedade e cultura aveirense. 

Com o objetivo de proporcionar experiências integradoras, multiculturais, facilitadoras de 

partilha e do crescimento intercultural dos estudantes, a CMA oferece a estes alunos várias 

atividades do foro cultural, como a visita aos Museus de Aveiro, que inclui a passagem pelo 

Museu de Aveiro | Santa Joana, o Museu da Cidade de Aveiro, a visita ao Ecomuseu Marinha da 

Troncalhada e ao Centro Municipal de Interpretação Ambiental (CMIA). 

Integrado neste acordo, será ainda promovida a participação dos estudantes em eventos 

emblemáticos da Câmara Municipal e a prova de sabores da nossa gastronomia local. 

A UA irá garantir a promoção, divulgação e comunicação das várias ações, dando 

destaque e visibilidade ao projeto junto da comunidade universitária internacional, ao mesmo 

tempo que em articulação com a CMA, a AAUAv e a ESN, irá assegurar a implementação, 

concretização e gestão do protocolo. 

De referir ainda que, a AAUAv e a ESN, aproveitando a relação próxima com os alunos e 

associados, respetivamente, serão também responsáveis pela melhor e maior comunicação 

possível das várias atividades a desenvolver. 

 

Aveiro no espaço internacional 

Com esta ação, a Câmara Municipal pretende promover a relação dos nossos 

concidadãos com os nossos estudantes, em específico os de outras nacionalidades, procurando 

o desenvolvimento do multiculturalismo e a divulgação de Aveiro, Universidade e Município 

além-fronteiras. Esta ação é também resultado da participação de Aveiro na Rede EUniverCities, 

cujo próximo encontro internacional está agendado para o início de maio, em Aveiro. 

 

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

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 


