
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – MAIS DE 3200 ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

PARTICIPAM NA INICIATIVA

No âmbito do PAEMA 

letivo de 2018/2019, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) com a

Filarmonia das Beiras, promove

Escola”, destinada a todos os a

evento acontece, de terça a quinta

Aveiro (CCA) e no domingo, dia 24 de fevereiro, com a sessão de encerramento, que terá lugar 

no Teatro Aveirense. 

Esta iniciativa tem como objetivo divulgar, sensibilizar e formar o público infantil para a 

música erudita, acrescentando interatividade à experiência única e rica que é a de ver, ouvir e 

sentir uma orquestra ao vivo.  

Sob o mote “Quem manda aqui?”

dirigida pelo Maestro António Vassalo Lourenço e com o Professor Jorge Castro Ribeiro como 

apresentador, irá explorar vários aspetos da pequena ópera cómica 

Criada Patroa”), do compositor italiano Giovanni Battista Pergolesi. Esta miniópera conta com 

três personagens de recorte cómico, duas das quais cantam

boa disposição será uma constante ao long

A edição deste ano contará com um t

docentes e auxiliares), provenientes de 33 escolas do 1.

duas nos dias 19 e 20 de fevereiro, das 9h30 às 10h20 e das 10h45 às 11h35 e uma no dia 21 

de fevereiro, das 09h30 às 10h20, as quais decorrerão no Grande Auditório do Centro de 

Congressos de Aveiro.  
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MAIS DE 3200 ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

PARTICIPAM NA INICIATIVA “MÚSICA NA ESCOLA”

PAEMA / Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro,

a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) com a colaboração da Orquestra 

promove na próxima semana, mais uma edição da iniciativa 

dos os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB)

de terça a quinta-feira, 19 a 21 de fevereiro, no Centro de Congressos de 

Aveiro (CCA) e no domingo, dia 24 de fevereiro, com a sessão de encerramento, que terá lugar 

Esta iniciativa tem como objetivo divulgar, sensibilizar e formar o público infantil para a 

música erudita, acrescentando interatividade à experiência única e rica que é a de ver, ouvir e 

 

“Quem manda aqui?”, na edição de 2019 a Orquestra Filarmonia das Beiras, 

dirigida pelo Maestro António Vassalo Lourenço e com o Professor Jorge Castro Ribeiro como 

apresentador, irá explorar vários aspetos da pequena ópera cómica “La Serva Padrona

mpositor italiano Giovanni Battista Pergolesi. Esta miniópera conta com 

três personagens de recorte cómico, duas das quais cantam, mas a terceira é muda, pelo que a 

boa disposição será uma constante ao longo das sessões. 

A edição deste ano contará com um total de 3515 participantes (3255 alunos e 260 

docentes e auxiliares), provenientes de 33 escolas do 1.º CEB, distribuídos em

duas nos dias 19 e 20 de fevereiro, das 9h30 às 10h20 e das 10h45 às 11h35 e uma no dia 21 

s 10h20, as quais decorrerão no Grande Auditório do Centro de 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

MAIS DE 3200 ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

“MÚSICA NA ESCOLA” 

ucativa do Município de Aveiro, para o ano 

colaboração da Orquestra 

mais uma edição da iniciativa “Música na 

(1.º CEB) do Município. O 

feira, 19 a 21 de fevereiro, no Centro de Congressos de 

Aveiro (CCA) e no domingo, dia 24 de fevereiro, com a sessão de encerramento, que terá lugar 

Esta iniciativa tem como objetivo divulgar, sensibilizar e formar o público infantil para a 

música erudita, acrescentando interatividade à experiência única e rica que é a de ver, ouvir e 

na edição de 2019 a Orquestra Filarmonia das Beiras, 

dirigida pelo Maestro António Vassalo Lourenço e com o Professor Jorge Castro Ribeiro como 

La Serva Padrona” (“A 

mpositor italiano Giovanni Battista Pergolesi. Esta miniópera conta com 

mas a terceira é muda, pelo que a 

otal de 3515 participantes (3255 alunos e 260 

distribuídos em cinco sessões, 

duas nos dias 19 e 20 de fevereiro, das 9h30 às 10h20 e das 10h45 às 11h35 e uma no dia 21 

s 10h20, as quais decorrerão no Grande Auditório do Centro de 



Para além de proporcionar as sessões pedagógicas, a CMA facultará o transporte de 

todos os alunos para o Centro de Congressos, numa aposta de investimento na Educação e 

Formação dos mais novos. 

 

Encerramento com Concerto de Família  

A sessão de encerramento realiza-se no domingo, dia 24 de fevereiro, pelas 16h00, com 

o Concerto de Família no Teatro Aveirense, num momento de partilha e interação entre as 

Crianças e os seus Familiares.  

 

II – INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO CONCURSO  

AVEIRO JOVEM CRIADOR 2018 

No próximo dia 23 de fevereiro, sábado, pelas 15h00, no Museu de Aveiro | Santa 

Joana, terá lugar a Cerimónia de Entrega dos Prémios da 17.ª edição do Concurso Aveiro Jovem 

Criador 2018, seguida da inauguração da exposição dos melhores trabalhos apresentados a 

concurso. 

Trata-se da exposição dos trabalhos selecionados nas áreas de Arte Digital, Escrita 

(conto), Fotografia, Música e Pintura e estará patente ao público até ao dia 24 de março. 

Neste concurso de âmbito nacional, contou-se com 142 candidaturas no total, sendo que 

foram atribuídos oito prémios, duas Menções Honrosas de Autor e 20 Menções Honrosas.  

Dirigido a jovens com idades dos 12 aos 17 e dos 18 aos 35, o Concurso tem como 

principal objetivo promover a participação de todos os jovens artistas, desenvolvendo espaços 

de incentivo e de divulgação das ideias produzidas nas áreas artísticas a concurso, estimulando 

novos talentos. 

 

III – TEATRO AVEIRENSE DE LOTAÇÃO ESGOTADA PARA 

RECEBER “THE TALLEST MAN ON EARTH” 

O concerto de “The Tallest Man on Earth”, que acontece no próximo sábado, dia 23 de 

fevereiro, pelas 21h30, no Teatro Aveirense, está esgotado. 

O ano 2018 marcou o regresso de um dos maiores talentos do indie folk mundial. Depois 

de quatro álbuns e dois “Extended Play” (EP) editados, “The Tallest Man On Earth”, nome 

artístico do cantor e compositor sueco Kristian Matsson, brinda-nos com “When The Bird Sees 



The Solid Ground”, uma série de cinco “webisódios”, que começaram por ser libertados em 

março do último ano e que se foram sucedendo ao longo da primavera e do verão. 

Realizados pelo próprio, em ambiente caseiro, os vídeos foram o suporte escolhido para 

estrear os novos temas, bem como para contar a história por detrás dos mesmos. O ambiente 

confessional de “When The Bird Sees The Solid Groud” será agora transportado para palco do 

Teatro Aveirense, completamente cheio para o receber. 

  

“Clarão” com “Conversas depois de cena” 

No dia anterior, sexta-feira, dia 22 de fevereiro, pelas 21h30, na sala principal do Teatro 

Aveirense será apresentado “Clarão”, um projeto com direção artística de André Braga e Cláudia 

Figueiredo da estrutura Circolando. 

No final do espetáculo terá lugar “Conversas depois de cena”, um momento que se 

pretende que seja de diálogo entre o público e os responsáveis do projeto, moderado pelo 

Professor José Geraldo, licenciado em direito, pós-graduado em Ciências Documentais, 

especialista em Estudos de Teatro, mestre em Dramaturgia Europeia, doutor em Materialidades 

da Literatura, encenador de teatro e ópera, ator, dramaturgo, narrador oral, formador de teatro, 

dramaturgia, escrita teatral ou narração oral, dizedor de poesia, assistente convidado do 

Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro 

“Clarão” é uma reflexão sobre a ideia de ritual a partir do “Serapeum” de Panóias. 

Complexo arqueológico de grande singularidade, Panóias é um intrigante espaço ligado aos 

inícios do sagrado, quando as grandes fragas e os grandes montes eram como que divinizados. 

Templo depois dedicado aos deuses severos e a Serápis fica associado aos mistérios do mundo 

subterrâneo e da vegetação. 

O projeto tem uma forte dimensão transdisciplinar, assentando em diálogos imbricados 

entre dança, teatro, som, luz e vídeo, e conta com a participação de um grupo da comunidade 

local.  

 

IV - ATIVIDADES NA CASA MUNICIPAL DA CIDADANIA 

A Casa Municipal da Cidadania promove no dia 21 de fevereiro, quinta-feira, das 14h30 

às 16h30, em duas sessões, o workshop “Prevenção de Quedas” destinado a seniores. 

Demonstração de vários tipos de quedas, identificação de fatores de risco e destacar a 

importância do envelhecimento ativo na prevenção das lesões originadas por quedas, são os 

objetivos do workshop. 



Já nos dias 26, 28 de fevereiro e 1 de março, terá lugar o workshop “Iniciação ao 

Computador” das 10h30 às 12h30 dirigido a pessoas com mais de 50 anos. 

O workshop irá permitir que os participantes adquiram conhecimentos na personalização 

do ambiente de trabalho, janelas e sua manipulação, organização da informação, operações de 

gravação de ficheiros e outros aspetos gerais. 

As inscrições são gratuitas e limitadas a 11 participantes e podem ser efetuadas até dia 

23 de fevereiro, na Casa Municipal da Cidadania. 

Mais informações através do número de telefone 234 406 522 ou e-mail cidadania@cm-

aveiro.pt. 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
Simão Santana 

Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 
 


