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MENSAGEM
DE BOAS VINDAS

BEM VINDO
A AVEIRO
TECH WEEK
A Câmara Municipal de Aveiro apresenta a AVEIRO
TECH WEEK, a aposta numa semana com várias
ações e eventos dedicados à cultura, tecnologia e
arte. A decorrer entre os dias 12 e 18 de outubro, a
Cidade de Aveiro recebe três eventos em simultâneo:
o CRIATECH, o TECHDAYS Aveiro e o PRISMA /
Art Light Tech, cultura, tecnologia e arte, através de
festivais, exposições, conferências, laboratórios e
outras experiências.
Uma semana com os carimbos dos projetos, Aveiro

José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal

2027 - Cidade Candidata a Capital Europeia da Cultura
e Aveiro Tech City e que faz parte integrante do Plano
Estratégico para a Cultura 2019-2030.
Este conjunto de ações demonstram bem a aposta
e o crescimento que estamos a fazer na área das
tecnologias, tirando proveito do notável ecossistema
institucional e empresarial existente no Município de
Aveiro, com a sua aplicação à arte e cultura, assim
como à vida de todos os dias.

12-18
Outubro
AVEIRO TECH WEEK

12-18
Outubro

16-17
Outubro
AVEIRO TECH WEEK

PROGRAMA
GERAL

TALKS

EXPOSIÇÃO

WORKSHOPS

EDUCAÇÃO

GAMING

9
12

11

10

1

F
1

3

4

1

G
D

1

H
1

6

2 12

2

3

4

5

6

7

8

1

1

2

1

3

4

5

1

3

5
12

1

8

2
7

2

6

5

12

CULTURA

A

B

C

E

I

J

K

4

2

TALKS

1

TALKS
ACESSO GRATUITO
As talks, abertas ao público em geral, mediante registo (lotação máxima de 120
lugares), pretendem juntar, no mesmo palco, oradores nacionais e internacionais para
debaterem a importância da tecnologia na gestão das cidades e aumento da qualidade
dos serviços prestados aos nossos cidadãos.
Our Talks, open to public upon registration (maximum capacity of 120 seats), intend to
join, on the same stage, national and international speakers to discuss the importance
of technology in the management of cities to leverage the quality of services provided to
our citizens.

SESSÃO DE ABERTURA
13.OUT | 18:15– 19:00
SALA PRINCIPAL DO TEATRO AVEIRENSE
A sessão de abertura do Aveiro Tech Week contará
com a presença do Presidente da Câmara Municipal
de Aveiro, José Ribau Esteves, do Vice-Reitor da
Universidade de Aveiro, Artur Silva, do CEO da Altice
Portugal, Alexandre Fonseca e do Ministro de Estado,
da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira,
entre outros convidados, patrocinadores e artistas.
The opening session of Aveiro Tech Week will be
attended by the Mayor of Aveiro, José Ribau Esteves,
the Vice-Rector of the University of Aveiro, Artur Silva,
the CEO of Altice Labs, Alexandre Fonseca and The
Minister of State, Economy and Digital Transition,
Pedro Siza Vieira, among other guests, sponsors and
artists.

INICIATIVA / ACTION BY
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PARTICIPAÇÃO LIMITADA A / PARTICIPATION
LIMITED TO: 120 Pessoas / People
INVITATION ONLY / INVITATION ONLY
LIVESTREAM EM / LIVESTREAM AT:
http://techweek.aveirotechcity.pt
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CIDADES RESILIENTES E
INTELIGENTES
COMO ESTÃO AS CIDADES A REAGIR AOS DESAFIOS
DA COVID-19
14.OUT | 16:00 – 17:30
SALA PRINCIPAL DO TEATRO AVEIRENSE
Esta sessão reúne um grupo diversificado de
especialistas de várias áreas de intervenção e
gestão urbana com o objetivo de discutir abordagens
e políticas locais no combate ao Covid-19 e
subsequentes desafios que a pandemia provocou e
provocará na gestão das cidades, na economia local
e na relação dos cidadãos com os espaços públicos.
Alguns atores irão partilhar o seu testemunho relativo
a iniciativas lançadas em outras cidades, enquanto
outros irão apresentar novas abordagens e tendências
resultantes deste novo paradigma.
O evento conta com a moderação de Filipe Teles,
Pro-Reitor da Universidade de Aveiro e conta com
a participação de oradores internacionais como Ina
Homeier, responsável pela Smart City de Viena
e Lucia Scopelliti, responsável pela Unidade de
Planeamento Económico da cidade de Milão, e
oradores nacionais como Alexandra Paio, professora
do ISCTE-IUL, que abordará o tema da participação
dos cidadãos e dos laboratórios colaborativos no
espaço urbano e Manuel Santos, professor da
Universidade de Aveiro, responsável pelo laboratório
de testes ao Covid-19 a operar no Campus da
Universidade de Aveiro, que dará contributos sobre o
papel da academia neste novo paradigma.

This session brings together a diverse group of
specialists from various areas of intervention and urban
management in order to discuss local approaches and
policies to combat Covid-19 and subsequent challenges
that the pandemic has caused and will cause in the
14

3
management of cities, in local economy and the
relationship of citizens with public spaces. Some guests
will share their testimony regarding initiatives launched
in other cities, while others will present new approaches
and trends resulting from this new paradigm.
The event will be moderated by Filipe Teles, ProRector of the University of Aveiro and will be attended
by international speakers such as Ina Homeier, Head
of Smart City of Vienna and Lucia Scopelliti, Head
of Economic Planning Unit of the city of Milan, and
national speakers such as Alexandra Paio, professor
at ISCTE-IUL, that will address the theme of citizen
participation and collaborative laboratories in urban
space and Manuel Santos, Professor at the University
of Aveiro and responsible for Covid-19 testing laboratory
operating on the University Campus, who will talk about
the contribution of the academy in the current paradigm.
PARTICIPAÇÃO LIMITADA A / PARTICIPATION
LIMITED TO: 120 Pessoas / People
REGISTO EM / REGISTRATION AT:

WOMEN IN TECH
15.OUT | 14H30-16H00
SALA PRINCIPAL DO TEATRO AVEIRENSE
Esta conferência, dedicada ao tema “Women in Tech”,
pretende partilhar com a audiência, bons exemplos de
líderes femininas em várias áreas tecnológicas, quer de
Portugal, quer do estrangeiro.
Para além da presença online da Comissária Europeia
Mariya Gabriel, enquanto convidada especial, esta
sessão conta com a participação do Presidente da
Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, que
irá abrir a sessão, com Renata Silva, Head of Product
Line Management for Digital Operations da NOKIA;
Joana Barbany Freixa, Diretora Geral da Sociedade
Digital do Governo da Catalunha; Inna Braverman, CoFounder of Eco Wave Power e com a presença de duas
European Woman Innovator: Michela Magas, Industry
Commons Foundation, que irá moderar a sessão
e Susana Sargento, investigadora do Instituto de
Telecomunicações e European Innovation Woman 2016.

http://techweek.aveirotechcity.pt

LIVESTREAM EM / LIVESTREAM AT:
http://techweek.aveirotechcity.pt
SESSÃO DINAMIZADA EM INGLÊS COM
TRADUÇÃO SIMULTÂNEA PARA PORTUGUÊS.
SESSION ADDRESSED IN ENGLISH
AND LIVE TRANSLATION TO PORTUGUESE.

This conference, dedicated to the theme “Women in
Tech”, aims to share with the audience, good examples
of female leaders in various technological areas,
both in Portugal and abroad. In addition to the online
presence of European Commissioner Mariya Gabriel,
as a special guest, this session will be attended by the
Mayor of Aveiro, José Ribau Esteves, who will open
the session, with Renata Silva, Head of Product Line
Management for Digital Operations at NOKIA; Joana
Barbany Freixa, Director General of the Digital Society
of the Government of Catalonia; Inna Braverman,
Co-Founder of Eco Wave Power and with the presence
of two European Woman Innovator: Michela Magas,
Industry Commons Foundation and European
Innovation Woman 2017 Susana Sargento, researcher
at the Telecommunications Institute and European
Innovation Woman 2016.

PARTICIPAÇÃO LIMITADA A / PARTICIPATION
LIMITED TO: 120 Pessoas / People
REGISTO EM / REGISTRATION AT:
http://techweek.aveirotechcity.pt

LIVESTREAM EM / LIVESTREAM AT:
http://techweek.aveirotechcity.pt
SESSÃO DINAMIZADA EM INGLÊS COM
TRADUÇÃO SIMULTÂNEA PARA PORTUGUÊS.
SESSION ADDRESSED IN ENGLISH
AND LIVE TRANSLATION TO PORTUGUESE.
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AVEIRO 5G E URBAN
CHALLENGES FINAL PITCH
16.OUT | 09:30 – 12:30
SALA PRINCIPAL DO TEATRO AVEIRENSE
Ao longo de quatro meses, quinze projetos promovidos
por startups, scaleups e instituições de I&D de diversos
países tiveram a oportunidade de desenvolver e testar
no Living Lab de Aveiro as suas soluções e tecnologias
inovadoras, inseridas no âmbito dos concursos Aveiro
5G e Aveiro Urban Challenges, cofinanciados pelo
projeto Aveiro STEAM City.
Estas soluções irão ser apresentadas no espaço
urbano da cidade, ao longo da semana de 12 a 16 de
outubro de 2020, integradas no evento do Aveiro Tech
Week, culminando o encerramento da 1.ª edição os
Challenges com a apresentação, em formato pitch, dos
15 projetos finalistas.
Este evento traduz-se numa excelente oportunidade
para conhecer o ecossistema e cultura empreendedora,
tecnológica e inovadora do país.

Over the last four months, fifteen projects promoted by
startups, scaleups and R&D institutions from different
countries had the opportunity to develop and test their
innovative solutions and technologies at the Aveiro
Living Lab, within the scope of the Aveiro 5G and Aveiro
Urban Challenges contests , co-financed by the Aveiro
STEAM City project.
These solutions will be presented in the urban space
of the city, during the week of 12 to 16 October 2020,
integrated in the Aveiro Tech Week, culminating the end
of the 1st edition of the Challenges with the pitch of the
15 finalist projects.
This event is an excellent opportunity to get to know the
entrepreneurial, technological and innovative ecosystem
and culture of the country.
16
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PARTICIPAÇÃO LIMITADA A / PARTICIPATION
LIMITED TO: 120 Pessoas / People

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
DE CIDADES E COMUNIDADES

REGISTO EM / REGISTRATION AT:

A PERSPETIVA DOS MUNICÍPIOS

shorturl.at/aejtL

16.OUT | 14:30 – 16:00
SALA PRINCIPAL DO TEATRO AVEIRENSE

LIVESTREAM EM / LIVESTREAM AT:
http://techweek.aveirotechcity.pt

Pretende-se nesta sessão contribuir para o debate
europeu relativo ao desenvolvimento e criação de uma
Sociedade Digital. A Comissão Europeia e o Comité
das Regiões apoiam a iniciativa “Join, Boost, Sustain:
the European way of digital transformation in cities
and communities”, da qual resultou a assinatura da
Declaração sobre a conjugação de esforços com vista
a impulsionar a transformação digital sustentável das
cidades e nas comunidades da UE.
Esta sessão contará com a presença dos presidentes
de Câmara de Aveiro, Lisboa, Braga e Setúbal, que
vão partilhar com os presentes a sua visão sobre esta
temática, analisando e discutindo a importância dos
processos de digitalização dos serviços, do uso da
tecnologia no apoio à gestão das cidades e do papel
dos cidadãos neste processo.
No encerramento da sessão, João Machado, Vereador
da Câmara de Aveiro, apresentará os prémios finais do
concurso Aveiro Urban Challenges e Alcino Lavrador,
Diretor Geral da Altice Labs, apresentará os três
projetos vencedores do Aveiro 5G Challenges.

The aim of this session is to contribute to the
European debate on the development and creation
of a Digital Society. The European Commission
and Regions’ Committee support the initiative “Join,
Boost, Sustainability: the European way of digital
transformation in cities and communities”, which
resulted in the signing of the Declaration on joint efforts
to drive sustainable digital transformation EU cities and
communities.

This session will be attended by the mayors of Aveiro,
Lisbon, Braga and Setúbal, who will share their
views on this topic with those present, analyzing and
discussing the importance of the digitization of services,
the use of technology in support the management of
cities and the role of citizens in this process.
At the end of the session, João Machado, Alderman of
the Aveiro Chamber, will present the final prizes of the
Aveiro Urban Challenges contest and Alcino Lavrador,
General Director of Altice Labs, will present the three
winning projects of the Aveiro 5G Challenges.

PARTICIPAÇÃO LIMITADA A / PARTICIPATION
LIMITED TO: 120 Pessoas / People
REGISTO EM / REGISTRATION AT:
http://techweek.aveirotechcity.pt

LIVESTREAM EM / LIVESTREAM AT:
http://techweek.aveirotechcity.pt
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WORK
SHOPS
ACESSO GRATUITO
Serão dinamizados diversos workshops de curta ou longa duração, dedicados a
diferentes temáticas, que incluem: Criatividade e Inovação | Laboratórios Urbanos |
Emprego e Formação | Mobilidade | Cidadania Ativa.
A participação nos workshops de curta duração é mediante convite, mas todos os
interessados vão poder assistir online e participar no evento através de livestream
disponível na página da Aveiro Tech Week.
Several workshops will be organized dedicated to different themes, such as: Creativity
& Innovation | Urban Labs | Employment & Training | Mobility | Active Citizenship. The
participation is by invitation only, but all the interested audience can follow through
livestream all the workshops in the Aveiro Tech Week website.

INICIATIVA / ACTION BY

MTF LABS
12-17.OUT | 10:00 – 23:00
SALA ESTÚDIO DO TEATRO AVEIRENSE
O MTF Labs é um evento intensivo de prototipagem e
inovação que reúne participantes de várias áreas em
oficinas de criação e experimentação, onde a música
é o elemento agregador. Durante seis dias, de 12 a 16
de outubro, um grupo cuidadosamente selecionado de
especialistas da comunidade global MTF, juntamente
com um grupo local de criadores trabalharão com uma
ampla gama de tecnologias de ponta, fornecidas por
parceiros académicos e da indústria.
Os participantes irão criar tecnologias híbridas que
reúnem ideias e ferramentas de diferentes áreas,
respondendo a desafios e criando novas abordagens
estéticas, tecnológicas e artísticas. O MTF Labs culmina,
no dia 17 de outubro, pelas 18:30, na Sala Principal do
Teatro Aveirense, com uma demonstração das obras
recém-criadas e com uma experiência ao vivo para
o público convidado. Este evento terá a participação
de várias referências na área da tecnologia, músicas
e produção artísticas, como é o caso de Christian
Guttmann (Vice-Presidente para a AI, Tieto Evry),
Vahakn Matossian (MIT under 35 Innovator), Luis Clara
Gomes (Moullinex), Martim Sousa Tavares (Orquestra
Sem Fronteiras) e Marta de Menezes (Artista Plástica).

MTF Labs is an intensive event of prototyping and
innovation, which brings together participants from
various fields around creative and experimentation
workshops, where music is the aggregating element.
For six days, a selected group of specialties from the
global MTF community, together with a local group
of participants, will work and create new aesthetic,
technological and artistic approaches using technology
and crossing different areas of knowledge The activities
culminate with a demonstration of the works in a live
experience for the invited audience. This workshop
takes place during the week from 12th to 16th October.
19

DEMONSTRAÇÃO / SHOW CASE
17.OUT | 18:30
SALA PRINCIPAL DO TEATRO AVEIRENSE
PARTICIPAÇÃO LIMITADA A / PARTICIPATION
LIMITED TO
120 participantes por ordem de chegada / 120
participants by arrival

WORKSHOPS
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TRABALHO REMOTO: DESAFIOS
PRESENTES E FUTUROS BY
NOKIA
12.OUT | 16:30 - 18:30
EDIFÍCIO ATLAS, PISO 2
Este workshop, promovido pela NOKIA, irá abordar os
seguintes temas: Quais as melhores ferramentas para
trabalho remoto? Como vai ser o trabalho no futuro
após o covid-19? Quais as oportunidades estão a surgir
ao nível de trabalho remoto para as empresas?... O
trabalho remoto continua a ser um desafio para todos
nós e vai-se manter nos próximos tempos.
Ao contrário da maioria dos workshops, não haverá o
especialista sobre o tema de trabalho remoto.
O formato inovador deste workshop vai permitir que
todos os participantes sejam os especialistas do tema.
Cada pessoa terá perspetivas e experiencias diferentes,
trazendo a sabedoria do grupo para a discussão
enriquecendo as discussões numa forma exponencial.
Em resumo, será um workshop interativo, facilitado
pelo Agile Coach da Nokia, Ricardo Fernandes, onde
todos participam e têm a hipótese de partilhar as suas
dúvidas, experiências e ideias para o futuro.

This workshop, promoted by NOKIA, will address the
following topics: What are the best tools for remote
work? After covid-19, what work be like in the future?
What opportunities are emerging regarding remote work
for businesses?... Remote work remains a challenge for
all of us and will continue in the near future.
Unlike most workshops, there will be no expert on the
topic of remote work. The innovative format of this
workshop will allow all participants to be the experts on
the subject. Each person will have different perspectives
and experiences, bringing the wisdom of the group to the
discussion enriching the discussions in an exponential
way. In summary, it will be an interactive workshop,
facilitated by Nokia Agile Coach, Ricardo Fernandes,
20
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where everyone participates and has the chance to
share their doubts, experiences and ideas for the future.

PARTICIPAÇÃO LIMITADA A /
PARTICIPATION LIMITED TO:
30 pessoas / People

LIVESTREAM EM / LIVESTREAM AT:
http://techweek.aveirotechcity.pt

I4.0 LEAD THE DIGITAL
TRANSFORMATION
14.OUT | 14:00 – 16:00
EDIFÍCIO ATLAS, PISO 2
Seminário promovido pela Inova-Ria, em parceira com
a Fraunhofer e Sanjotec, com o objetivo de potenciar
a inovação e a transformação empresarial e, com
isso, acelerar a adoção da indústria 4.0 em setores
tradicionais e tecnológicos, através de ações de
benchmarking, boas práticas e novas competências,
valorizando a transferência de tecnologia e fomentando
a competitividade e a criação de valor.

Seminar promoted by Inova-Ria, in partnership
with Fraunhofer and Sanjotec, in order to enhance
innovation and business transformation and thereby
accelerate the adoption of 4.0 industry in traditional
and technological sectors through benchmarking
actions, good practices and new skills, valuing
technology transfer and fostering competitiveness and
value creation.

PARTICIPAÇÃO COM CONVITE /
PARTICIPATION BY INVITATION ONLY.
LIVESTREAM EM / LIVESTREAM AT:
http://techweek.aveirotechcity.pt

WORKSHOPS
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
COM AÇÃO DIRETA (OPAD)
14.OUT | 18H00 - 19H00
EDIFÍCIO ATLAS, PISO 2
Nesta sessão serão apresentados os projetos
vencedores da 1ª edição do Orçamento Participativo
com Ação Direta (OPAD), promovido pela Câmara
Municipal de Aveiro e cuja votação, por parte do
público, terminou no passado dia 30 de setembro.
Os proponentes dos projetos vencedores terão
a oportunidade de apresentar as suas propostas
e convidar a comunidade local a apoiar a sua
concretização.
O OPAD surge com o objetivo de financiar as projetos
apresentados pelos cidadãos, colocando-os como
promotores na discussão, elaboração e concretização
direta do orçamento municipal. A 1.ª edição do OPAD
teve uma dotação orçamental de 135.000,00€ e
uma taxa de comparticipação, por parte da Câmara
Municipal de Aveiro, de 90% dos totais do projeto.

In this session, will be presented the winning projects
of the 1st edition of the Participative Budget with
Direct Action (OPAD), promoted by the Municipality of
Aveiro and whose public voting ended on September
30th. Proponents of the winning projects will have the
opportunity to present their proposals and invite the
local community to support their implementation.
OPAD intends to finance projects presented by the
citizens, placing them as promoters in the discussion,
elaboration and direct implementation of the municipal
budget. The 1st edition of OPAD had a budget
allocation of € 135,000.00 and a co-funding fee, by the
Municipality of Aveiro, of 90% of the total costs of the
project.

22
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PARTICIPAÇÃO COM CONVITE /
PARTICIPATION BY INVITATION ONLY.
LIVESTREAM EM / LIVESTREAM AT:
http://techweek.aveirotechcity.pt

AVEIRO TECH CITY LIVING LAB
15.OUT | 10H30 - 12H30
EDIFÍCIO ATLAS, PISO 2
Em colaboração com a Altice Labs, o Instituto de
Telecomunicações e a Universidade de Aveiro, a
Câmara Municipal de Aveiro irá apresentar o Aveiro
Tech City Living Lab. Trata-se do primeiro laboratório
vivo criado em Portugal, que servirá para teste e
desenvolvimento de soluções inovadores nas áreas
do IoT e Cidades Inteligentes. Neste workshop será
efetuada a apresentação das infraestruturas e dos
serviços disponíveis no Living Lab (rede experimental
5G, 16kms de fibra, sensores e plataforma urbana
de dados) e o modo de acesso ao mesmo para
profissionais do setor tecnológico, Universidades e
Centros de I&D, empresas e empreendedores.

In collaboration with Altice Labs, the
Telecommunications Institute and the University of
Aveiro, the Municipality of Aveiro will present the
Aveiro Tech City Living Lab. This is the first live
laboratory created in Portugal, which will be used for
testing and developing IoT and Smart Cities innovative
solutions. In this workshop, i will be presented the
infrastructures and services available at the Living Lab
(experimental 5G network, 16kms of fiber, sensors
and urban data platform) and will be presented how
professionals in the technological sector, Universities
and R&D Centers, companies and entrepreneurs can
access to the living lab.

PARTICIPAÇÃO COM CONVITE /
PARTICIPATION BY INVITATION ONLY.
LIVESTREAM EM / LIVESTREAM AT:
http://techweek.aveirotechcity.pt
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7

8

MOBILIDADE

OBSERVATÓRIO DO EMPREGO

INDÚSTRIAS CRIATIVAS

15.OUT | 17H30 - 19H00
EDIFÍCIO ATLAS, PISO 2

16.OUT | 10H30 - 12H00
EDIFÍCIO ATLAS, PISO 2

16.OUT | 16H30 - 18H00
EDIFÍCIO ATLAS, PISO 2

No âmbito deste workshop, dinamizado pela Câmara
Municipal de Aveiro e pelos parceiros do Desafio da
Mobilidade (Ciclaveiro, Cicloeixo e Nbicla), serão
apresentados os resultados do Estudo de Caso
implementado. O workshop conta ainda com o
testemunho de um utilizador/participante no Desafio e
com a apresentação remota de Irene McAleese, CEO
da empresa See.sense.
Este evento conta ainda a assinatura do protocolo
de colaboração entre as entidades envolvidas neste
desafio.

No âmbito do Observatório do Emprego, desenvolvido
em parceria entre a Universidade de Aveiro, Inova-Ria
e Câmara Municipal de Aveiro, serão apresentados
os primeiros dados prospetivos sobre o Concelho
de Aveiro, no que diz respeito às necessidades de
qualificação no setor Industrial, Tecnológico e do
Turismo. Serão também apresentados os programas
de formação desenhados a partir do trabalho de
investigação levado a cabo pelos parceiros do projeto.
A sessão contará ainda com a participação da UNAVE,
representada por Mário Rodrigues e do IEFP de
Aveiro, representado por António Marques que irão
enquadrar o impacto e os benefícios do Observatório
do Emprego na região.

Integrado no Plano Estratégico Para a Cultura 20192030 e no âmbito da candidatura de Aveiro a Capital
Europeia da Cultura 2027 e do projeto Aveiro STEAM
City, a Câmara Municipal de Aveiro está a desenvolver
um processo de análise e mapeamento sobre o atual
ecossistema tecnológico e artístico do município,
procurando potenciar a ligação entre as duas indústrias
e oportunidades para projetos de cocriação entre os
dois sectores da economia local.
Este workshop dinamizado por Tom Fleming, é dirigido
a vários atores do ecossistema criativo, tecnológico,
artístico e cultural de Aveiro, de modo a definir um
roadmap de ações para promover o apoio às Indústrias
Criativas.

Within the scope of the Labour Observatory, developed
in partnership between the University of Aveiro,
Inova-Ria and the Municipality of Aveiro, the first
prospective data collected so far in the Municipality
will be presented, with regards to the qualification’s
needs and future jobs in the Industrial, Technology
and Tourism sectors. Training programs designed from
the research work carried out by the project partners
will also be presented. The session will also include
the participation of UNAVE, represented by Mário
Rodrigues and IEFP-Aveiro, represented by António
Marques that will frame the impact and benefits of the
Employment Observatory in the region.

As part of the Strategic Plan for Culture 2019-2030
and within the scope of Aveiro’s candidacy for the
European Capital of Culture 2027 and the Aveiro
STEAM City project, the Aveiro City Council is
developing an analysis and mapping process on
the current ecosystem, seeking to enhance the link
between Technology and Creative industries and
opportunities for co-creation projects.
This workshop led by Tom Fleming is aimed at
various actors in the creative, technological, artistic
and cultural ecosystem of Aveiro, in order to define a
roadmap of actions to support the Creative Industries
sector.

As part of this workshop, promoted by the Municipality
of Aveiro and Mobility Challenge partners (Ciclaveiro,
Cicloeixo and Nbicla), the results of the implemented
Case Study will be presented.
The workshop will also have the testimony of a user /
participant in the Challenge and the remote presentation
of Irene McAleese, CEO of See.sense.
This event also includes the signing of the collaboration
protocol between the entities involved in this challenge.

PARTICIPAÇÃO COM CONVITE /
PARTICIPATION BY INVITATION ONLY.
LIVESTREAM EM / LIVESTREAM AT:
http://techweek.aveirotechcity.pt

PARTICIPAÇÃO COM CONVITE /
PARTICIPATION BY INVITATION ONLY.
LIVESTREAM EM / LIVESTREAM AT:
http://techweek.aveirotechcity.pt
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PARTICIPAÇÃO COM CONVITE /
PARTICIPATION BY INVITATION ONLY.
RESULTADOS DO WORKSHOP / WORKSHOP
RESULTS Até Novembro 2020 / Until November 2020

EDUCAÇÃO

1

educação
ACESSO GRATUITO
Na área da Educação, e no seguimento da aposta da Câmara Municipal de Aveiro no
desenvolvimento das competências STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e
Matemática), junto da comunidade educativa, serão dinamizadas diversas atividades, em
parceria com a Universidade de Aveiro, que permitam preparar os alunos para um futuro
alicerçado nestas competências, enquanto metodologia de ensino que cruza várias áreas do
saber e que permite uma abordagem moderna e interdisciplinar à inovação e investigação.
In the area of Education,

and following the commitment of the Aveiro City Council in
the development of STEAM competences (Science, Technology, Engineering, Art and
Mathematics), alongside with the educational community, several activities will be
promoted, in partnership with the University of Aveiro, that will allow our students to be
prepared for a future based on these skills. STEAM education methodological approach
tea crosses several areas of knowledge and offers a modern and interdisciplinary
approach to innovation and research.

INICIATIVA / ACTION BY

MÁQUINA DE RABISCOS
12 E 16.OUT | 17H30 - 19H30
EDIFÍCIO ATLAS, PISO 1
Neste workshop, dinamizado em parceria com a
Fábrica Centro Ciência Viva, 10 jovens com mais de 10
anos, irão construir uma engenhoca que rabisca papel,
com recurso a materiais simples e reutilizáveis e com a
ajuda de circuitos elétricos. Este desafio, lançado aos
jovens, alia assim a criatividade e imaginação com a
ciência.

In this workshop, organized in partnership with Fábrica
Centro Ciência Viva, 10 young people over 10 years
old will build a device that scrawls paper, using simple
and reusable materials and with the help of electrical
circuits. This challenge, launched to young people,
combines creativity, imagination with science.
INSCRIÇÃO / REGISTRATION:
234 427 053
fabrica.cienciaviva@ua.pt.
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VEM PROGRAMAR O TEU JOGO!
15.OUT | 17H30 - 19H00
CASA DA CIDADANIA
A programação é a linguagem do futuro e, como tal,
12 jovens com mais de 10 anos, irão desenvolver
animações, jogos, música, arte e até controlar
robôs. Neste workshop, dinamizado pela Fábrica
Centro Ciência Viva, os jovens contactarão com a
programação Scratch e irão aprender a pensar de
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forma sistemática e criar sequências de comandos
simples, de forma a produzirem ações desejadas.

Programming is the language of the future and, as
such, 12 youngster over 10 years old, will develop
animations, games, music, art and even control robots.
In this workshop, promoted by Fábrica Centro Ciência
Viva, youngsters will contact with Scratch and learn to
think systematically and create sequences of simple
commands, in order to produce desired actions.
INSCRIÇÃO / REGISTRATION:
234 427 053
fabrica.cienciaviva@ua.pt.
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NO MUNDO DA ENGENHARIA
17.OUT | 14H00 - 17H00
FÁBRICA CENTRO DE CIÊNCIA VIVA
A Fábrica Centro de Ciência Viva irá dinamizar este
workshop, dirigido a seis famílias com crianças
com mais de 5 anos, onde os participantes terão
a oportunidade de conhecer e explorar diferentes
vertentes da engenharia e resolverem desafios
bastante interessantes.
Fábrica Centro de Ciência Viva will promote this
workshop, aimed at six families with children over 5
years old, where participants will have the opportunity to
meet and explore different aspects of engineering and
solve very interesting challenges.
INSCRIÇÃO / REGISTRATION:
234 427 053
fabrica.cienciaviva@ua.pt.
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OPEN TECH LAB
17.OUT | 14H00 - 17H00
FÁBRICA CENTRO DE CIÊNCIA VIVA
Neste evento, os participantes (6 famílias/circuito)
poderão entrar em contato e experimentar os
equipamentos e materiais, desde componentes
eletrónicos, robótica, programação, impressora 3D
e diversas ferramentas e maquinaria que integram o
projeto Tech Lab.
O Tech Lab, inserido no âmbito do projeto Aveiro
STEAM City, visa promover o interesse pelas áreas
STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e
Matemática) junto da comunidade educativa, em todos
os níveis de ensino. Cada circuito tem a duração
aproximada de uma hora.

In this event, participants (6 families) will be able to
contact and try the equipments and materials such
as electronic components, robotics, programming, 3D
printer and diverse tools and machinery that integrate
Tech Lab municipal project.
The Tech Lab, within the scope of Aveiro STEAM
City, aims to promote among students the interest in
STEAM areas (Science, Technology, Engineering, Art
and Mathematics).
Each circuit lasts approximately one hour.

INSCRIÇÃO / REGISTRATION:
234 427 053
fabrica.cienciaviva@ua.pt.
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ESCOLA CIÊNCIA VIVA
OPEN DAY
17.OUT | 14H00 - 17H00
FÁBRICA CENTRO DE CIÊNCIA VIVA
Neste evento, pretende-se mostrar aos pais,
acompanhados dos filhos, todo o trabalho
desenvolvido no âmbito do projeto educativo Escola
Ciência Viva, promovido pela Câmara Municipal de
Aveiro em parceria com a Universidade de Aveiro.
Este projeto é dedicado aos alunos do 4º ano do 1º
Ciclo do Ensino Básico e promove a Educação em
Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática
(STEAM), através da exploração de um programa
educativo que combina o trabalho prático e
experimental na educação em ciências com o ambiente
educativo característico de um Centro de Ciência. Cada
visita tem a duração aproximada de uma hora.

This event intends to show parents, accompanied
by their children, all the work developed within the
educational project Escola Ciência Viva, promoted
by the Municipality of Aveiro in partnership with the
University of Aveiro. This project is dedicated to
students of the 4th year of the 1st Cycle of Basic
Education and promotes Education in Science,
Technology, Engineering, Art and Mathematics
(STEAM), through the exploration of an educational
program that combines practical and experimental
work in education in sciences with the educational
environment characteristic of a Science Center.
Each visit lasts approximately one hour.

INSCRIÇÃO / REGISTRATION:
234 427 053
fabrica.cienciaviva@ua.pt.
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MTF SPARKS
17.OUT | 12H00 - 18H30
EDIFÍCIO ATLAS, PISO 2
O MTF Sparks é uma iniciativa que pretende
proporcionar aos jovens, o contacto direto com a
música e o som de forma experimental, explorando
simultaneamente áreas como a tecnologia, a
engenharia, a ciência e a matemática de forma
integrada, criativa e dinâmica. A iniciativa consiste na
realização de um workshop em formato laboratório que
proporcionará o envolvimento dos participantes em
processos de experimentação e exploração de meios
e de materiais que levam à criação sonora e musical,
com recurso às áreas STEAM.
O MTF Sparks conta com a participação de diversos
especialistas e artistas em tecnologias criativas e
educação em STEAM a nível nacional e internacional.

MTF Sparks is an initiative that aims to provide to
young people direct contact with music and sound
in an experimental way, while exploring areas as
technology, engineering, science and mathematics in
an integrated, creative and dynamic way. The initiative
consists a workshop in a laboratory format that will
provide the involvement of participants in processes
of experimentation and exploration of means and
materials that lead to the creation of sound and music,
using the STEAM areas.
MTF Sparks has the participation of several specialists
and artists in creative technologies and STEAM
education at national and international level.

EXPOSIÇÃO

1

expo
ACESSO GRATUITO
A área expositiva do evento, ao longo do centro urbano da cidade de Aveiro, dará
visibilidade a diversos projetos inovadores e tecnológicos, assumindo a cidade como
espaço vivo de experimentação e reforçando a importância da tecnologia como
acelerador da inovação em prol do desenvolvimento económico e da melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos.
The exhibition area of the event, integrated in the urban centre the city of Aveiro, will
give visibility to several innovative and technological projects, taking over the city as a
living space for experimentation and reinforcing the importance of technology to boost
innovation in the economic development and to improve the quality of life of our citizens.

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
DOS CHALLENGES
12-15.OUT
Entre os dias 12 e 15 de outubro, Aveiro será palco de
demonstração dos projetos finalistas dos concursos
Aveiro 5G Challenges e Aveiro Urban Challenges.
Em seis locais distintos da cidade de Aveiro [Praça
Marquês de Pombal, Rua Direita, Edifício Atlas Aveiro,
Avenida Dr. Lourenço Peixinho, Largo do Mercado
José Estêvão e Largo do Mercado Manuel Firmino], os
promotores de vários projetos apresentam, através de
demonstrações ao vivo, os seus projetos inovadores.
Between October 12th and 15th, Aveiro will host a
number of demonstrations from the finalists’ projects
of the programmes Aveiro 5G Challenges and Aveiro
Urban Challenges. In six different locations within the
city [Praça Marquês de Pombal, Rua Direita, Atlas
Aveiro Building, Avenida Dr. Lourenço Peixinho, Largo
do Mercado José Estêvão and Largo do Mercado
Manuel Firmino], the promoters of several projects
will present their innovative projects through live
demonstrations.

INICIATIVA / ACTION BY
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Real-time monitoring of vital data
Biosensors applied to sportswear fabrics, to create a
digital skin with relevant biometric data´s information to
improve athletes’ performance.

BLANKIT
14.OUT | 11:00 – 11:50
EDIFÍCIO ATLAS AVEIRO, PISO 2
Monitor holter com recurso à rede 5G
Monitorização para análise de frequência cardíaca e
dashboard. Análise em tempo real pela rede 5G, pelo
médico e à distância.

ALLBESMART 5G
14.OUT | 11:00 – 11:50

EDIFÍCIO ATLAS AVEIRO, PISO 2
Medidor de qualidade da rede 5G
Soluções tecnológicas destinadas à medição de
parâmetros de qualidade e desempenho da rede 5G e
demonstração das duas potencialidades.
5G network metering
Technological solution to measure parameters of
quality and performance of the 5G network and
demonstration of its potentialities.

BIOMETRICA
12.OUT | 17:40 – 18:10 || 13.OUT | 11:00 – 11:15
14 e 15.OUT | 17:40 – 17:55
LARGO DO MERCADO JOSE ESTÊVÃO
Captação de dados vitais em tempo real
Biossensores aplicados em tecidos de roupa desportiva
que permitem criar um digital skin com a informação
de dados biométricos relevantes na performance de
atletas.
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Holter monitor using 5G network
Monitoring for heart rate analysis and dashboard.
Remote analysis in real time by medical staff, using 5G
network.

EVA DRONES
12.OUT | 17:00 – 17:20 || 13.OUT | 10:00 – 10:30 /
17:00 – 17:20 || 14.OUT | 10:00 – 10:30 / 17:00 – 17:20
15.OUT | 17:00 – 17:20
AVENIDA DR. LOURENÇO PEIXINHO
Plataforma Logística do Futuro
Plataforma logística intermodal, de suporte e
carregamento de drones terrestres e aéreos, que
operam de forma totalmente autónoma e com recurso
à rede 5G. Demonstração de transporte de amostras
biológicas no centro de recolha Avelab para um centro
de análises clínicas.
Logistics Platform of the Future
Intermodal logistics platform to operate and charge
land and air drones, which operates completely
autonomously using 5G network. Blood sample
transportation demo at the Avelab collection centre to
a clinical analysis centre.

LIVE ELECTRIC TOUR

YOUSHIP

12.OUT | 14:00 – 16:00 || 13.OUT | 14:00 – 16:00 /
19:20 – 19h25 || 14-15.OUT | 14:00 – 16:00
LARGO DO MERCADO MANUEL FIRMINO
Visita guiada ao Aveiro Living Lab com live stream
Roteiro efetuado em carros elétricos, apresentando
pontos de maior relevo do Aveiro Tech City Living
Lab, recorrendo ao Livestream em 5G para
acompanhamento remoto da experiência.

12.OUT | 17:40 – 18:10 || 13.OUT | 11:00 – 11:30
14 e 15.OUT | 17:40 – 18:10
LARGO DO MERCADO JOSÉ ESTÊVÃO
Last mile delivery robot
Robot autónomo capaz de efetuar transporte de bens
entre locais previamente definidos e suportado pela
rede 5G para controlo e telemetria.

Guided tour to Aveiro Living Lab with live stream
Tour in electric cars, presenting the highlights of Aveiro
Tech City Living Lab, using Livestream in 5G to remote
streaming of the experience.

NU-RISE
14.OUT | 11:00 – 11:50
EDIFÍCIO ATLAS AVEIRO, PISO 2
Live demo sistema de dosimetria in-vivo
Demonstração do sistema de gestão de dosagem
em tempo real, para intervenções de radioterapia e
telemedicina via 5G.
Live demo in-vivo dosimetry system
Demonstration of dosage management system in real
time for radiotherapy interventions and telemedicine
via 5G.

OMNIFLOW
12 e 16.OUT | Todo o dia
PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL
Smart IoT Lampost
Unidade de contagem em tempo real de pessoas
numa determinada área. Poste integrado com um
banco inteligente capaz de efetuar carregamento de
telemóveis com USB e Wireless.
Real-time people counting unit in a given area.
Integrated pole with a smart bank capable of charging
mobile phones with USB and Wireless.

Autonomous robot capable of transporting goods
between previously defined locations and supported by
5G network for control and telemetry.

EXPOSIÇÃO

2
APRIA + GALP GÁS NATURAL
DISTRIBUIÇÃO & VEOLIA
12.OUT | 17:40 – 18:10 || 13.OUT | 11:00 – 11:20
14 e 15.OUT | 17:40 – 18:10
LARGO DO MERCADO JOSÉ ESTÊVÃO
Bicicleta Movida a Hidrogénio
Bicicleta Movida a Hidrogénio com sistema acoplado
destinado à recolha de resíduos urbanos.
Hydrogen Powered Bicycle
Hydrogen Powered Bicycle adapted for litter collection.

KLUGIT
ALLBESMART + ADRA
12.OUT | 17:20 – 17:40 || 13 OUT | 10:30 – 11:00
14.OUT | 10:30 – 11:00 / 17:20 – 17:40
15.OUT | 17:20 – 17:40
RUA DIREITA
Realidade aumentada
Equipamento para gestão de infraestruturas e rede
de águas e saneamento e reporte em tempo real de
ocorrências.
Augmented reality
Infrastructure and network’s management equipment
water and sanitation and real-time reporting of
occurrences.

14 OUT | 11:00 – 11:50
EDIFÍCIO ATLAS AVEIRO, PISO 2
Smart Water Plug Equipamento que ajusta as
necessidades de água quente e fornecendo apenas
quando é melhor o utilizador e ambiente.
Equipment that adjusts hot water needs.

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
DOS PARCEIROS
12-17.OUT

15-17.OUT | 12:00 – 19:00
MERCADO MANUEL FIRMINO
• Demonstração de soluções desenvolvidas pelo

Projeto Mobilizador 5G.
MERCADO MANUEL FIRMINO / LARGO DO MERCADO
MANUEL FIRMINO
• Demonstration of solutions developed by the 5G
Mobilizer Project
Ao longo da semana, o Mercado Manuel Firmino
(15-17 Outubro) e o Largo do Mercado (12-17 Outubro)
acolherá diversos parceiros que terão em exibição
INOVA-RIA
alguns use cases de inovações tecnológicas. A visita ao
15-17.OUT | 12:00 – 19:00
interior do Mercado Manuel Firmino pode ser feita das
MERCADO MANUEL FIRMINO
12h às 19h e a sua lotação está limitada a 35 pessoas
• Sistemas de iluminação inteligente.
em simultâneo.
• Parque de bicicletas elétricas.
Throughout the week, the Manuel Firmino Market
(15-17 October) and Largo do Mercado (12-17
October) will host several partners presenting some
use cases of technological innovations. Visits to
Manuel Firmino Market can be made from the 12h to
19h and its maximum capacity is limited to 35 people
simultaneously.

• Software de análise de faturas de energia.
• Intelligent lighting systems.
• Electric bicycles parking
• Energy costs analysis software.

WAVECOM
INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES
12-17.OUT | 16:30 – 17:30
LARGO MERCADO MANUEL FIRMINO
• Sistema de alerta automático para os serviços de
emergência em caso de acidente automóvel – Caso de
uso junto a uma passadeira.
• Sistema de Smart Parking com utilização de feed de
vídeo e edge computing.
• Esta demonstração recorre à rede 5G da Altice.
• Intelligent pedestrian detection system in treadmill,
with automatic alert for emergency in the event of an
accident.
• Smart Parking system with the use of video and edge
computing.
• This demonstration uses of Altice’s 5G network.
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ALTICE LABS

15-17.OUT | 12:00 – 19:00
MERCADO MANUEL FIRMINO
• Tecnologia para controlo e contagem de pessoas
• Technology for controlling and counting people

VEOLIA
15-17.OUT | 12:00 – 19:00
MERCADO MANUEL FIRMINO
• Smart Biowaste - o digital na resposta aos desafios
dos bio resíduos na cidade do futuro.
• Digital in response to the challenges of bio waste in
the city of the future

EXPOSIÇÃO

POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA COMANDO DISTRITAL DE AVEIRO
15-17.OUT | 10:00 - 18:00
FÓRUM AVEIRO

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA COMANDO TERRITORIAL DE AVEIRO
15-17.OUT | 10:00 - 18:00
FÓRUM AVEIRO

EXÉRCITO PORTUGUES - REGIMENTO
DE INFANTARIA 10
15-17.OUT | 10:00 - 18:00
FÓRUM AVEIRO

TICE.PT
15-17.OUT | 12:00 – 19:00
MERCADO MANUEL FIRMINO
• BodyKit – Plataforma de dados e sistema Wearable
em 5G para forças de emergência que melhora as
capacidades do Centro de Controle, aumentando a
informação situacional para resposta em situações de
emergência.
• Drone – Demonstração com um Drone de Patrulha,
equipado com câmaras vídeo de alta resolução
que transmitem em tempo real sobre a rede 5G as
ocorrências na área de patrulha, e a execução, com o
controlo remoto, em tempo real, do Drone.
• Solução tecnológica de otimização das capacidades
de uma rede de 5G na transmissão de vídeo num
contexto de rede dedicada virtual colocada à disposição
do setor ferroviário e de sistemas de gestão de
mobilidade.
• BodyKit - Wearable data platform and system using
5G for emergency forces that improves
Control Centre capabilities, increasing the situational
information for response in situations of
emergency.
• Drone - Demonstration with a Patrol Drone, equipped
with high resolution video cameras that transmit in real
time over the 5G network the occurrences in the patrol
area, and execution, with the remote control, in real
time.
• Technological solution for capacity optimization of a
5G network for video transmission on context of virtual
dedicated network made available the railway sector
and management mobility systems.
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LEGENDA
1 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DOS CHALLENGES
2 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DOS PARCEIROS
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GAMING

1

gaming
ACESSO GRATUITO
A área de Gaming estará dotada de um conjunto de ações e atividades préprogramadas, com marca “Magischot Gaming Network”, com o objetivo de apresentar e
possibilitar a experimentação de vídeo jogos, bem como a realização
de torneios em palco e em livestream. Com uma área dedicada de 5000m2,
o Gaming decorre no Pavilhão B do Parque de Exposições de Aveiro.
Face ao contexto pandémico Covid-19, o Pavilhão B, com cerca de 5000m ,
comporta uma lotação máxima de aproximadamente 300 pessoas.
2

The Gaming area will be equipped with a set of pre-programmed actions and activities,
powered by “Magischot Gaming Network”, with the goal to present and enable the
experimentation of video games, as well as the realization of tournaments on stage and
in livestream. With a dedicated area of 5000m2, the Gaming area takes place in Pavilion
B of the Aveiro Exhibition Park.
Due to the Covid-19 pandemic context, Pavilion B, with approximately 5000 m2,
holds a maximum capacity of approximately 300 people in its interior.

INICIATIVA /
ACTION BY

ORGANIZADO POR /
POWERED BY

PATROCINADO POR /
SPONSORED BY

2

ÁREA EXPOSITIVA

ÁREA DE PALCO

16.OUT | 10:00 – 22:00 || 17.OUT | 10:00 – 22:00
18.OUT | 10:00 – 20:00

16.OUT | 10:00 – 22:00 || 17.OUT | 10:00 – 22:00
18.OUT | 10:00 – 20:00

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE AVEIRO, PAV. B

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE AVEIRO, PAV. B

Pode encontrar uma área de experimentação gaming
com mais de 1200m2 composta por várias atividades,
torneios, animação e personalidades. Poderá usufruir
de uma quantidade diversificada de jogos, experimentar
os últimos títulos para consolas, simuladores, realidade
virtual. Os mais emocionantes desportos eletrónicos
têm também lugar marcado, desde o CS:GO ao League
of Legends. Todos os interessados poderão participar
em torneios com qualificadores que irão culminar em
semi-finais e finais no próprio evento.

Está prevista a presença de influenciadores e
streamers, que irão potenciar o evento com a
assinatura de autógrafos, palestras, duelos ou mesmo
performances; a realização de quizzes, que já provaram
ser um sucesso neste tipo de eventos e que incluem
a atribuição de prémios e brindes; a realização de
torneiros desportivos e ainda alguns concursos de
dança, com coreografias baseadas em videojogos, com
twist de hip-hop ou influências asiáticas, e a presença
de cosplayers, promovidos por indivíduos com uma
grande paixão pela cultura da banda-desenhada,
filmes, jogos, séries, etc., trazem à vida personagens
dos seus títulos favoritos.

You can find the gaming experimentation area with over
1200m2 with a diverse range of games, experience
the latest titles for consoles, simulators, reality virtual.
The most exciting electronic sports also have a
marked place, from CS: GO to League of Legends. All
interested parties can participate in tournaments with
qualifiers that will culminate in semi-finals and finals.
Em destaque: / Highlights:
Console Zone
PC Gaming
Lenovo Jedi Challenges
Arcadas e Retro Gaming
Realidade Virtual
Virtual Raciing Track
Made in Portugal Tech Experience
Hado
Futebol virtual / Virtual Football
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The presence of influencers and streamers, who will
enhance the event with signing autographs, lectures,
duels or even performances; the realization of sports
tournaments and even some dance competitions, with
choreographies based on video games, with hip-hop
twist or Asian influences, and the presence of cosplayers,
promoted by individuals with a great passion for the
culture of comics, movies, games, series, etc., bring
characters to life of your favourite titles.

GAMING

3

4

MAIN EVENTS LINE UP
16.OUT

5

MAIN EVENTS LINE UP
17.OUT

MAIN EVENTS LINE UP
18.OUT

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE AVEIRO, PAV. B

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE AVEIRO, PAV. B

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE AVEIRO, PAV. B

11H05 - 12H00

Quizzes Dr. Why

11H05 - 12H00

Quizzes Dr. Why

11H05 - 12H00

Quizzes Dr. Why

12H00 - 13H00

Street Fighter

12H00 - 12H50

Gran Turismo

12H00 - 12H20

Nintendo Switch Game

13H00 - 13H20

Nintendo Switch Game

13H10 - 14H00

Concurso Cosplay

12H30 - 13H30

Entrevista com personalidade

13H30 - 14H00

Tekken

14H30 - 14H40

Espetáculo abertura finais

13H30 - 14H30

Atividade c/ personalidade

14H00 - 14H50

Dr. Why

14H40 - 19H40

Grande Final LoL

14H30 - 14H40

Espetáculo abertura finais

15H00 - 16H00

Entrevista com Personalidade

14H40 - 19H40

Grande Final CS:GO

16H00 - 16H30

Atividade c/ Personalidade

16H40 - 17H40

Grande Final Clash Royale

17H40 - 18H30

Quizzes Dr. Why

18H40 - 19H40

Grande Final Brawl Stars

PRÉMIOS

1600€ +
5 XBOX
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CULTURA

A

CULTURA

ACESSO GRATUITO

A semana é preenchida por dois grandes eventos onde a arte e a tecnologia se
encontram, criando novas formas de ver e pensar o mundo. O Criatech – Criatividade
Digital e Tecnologia e o Prisma / Art Light Tech revelam obras de arte com diferentes
abordagens à criação contemporânea, propondo dois circuitos por diferentes espaços.
Criatech - Digital creativity & technology and Prisma / Art Light Tech will bring together
art and technology, creating new ways of seeing and thinking about the world. During
the week we will reveal art works with different approaches to contemporary creation,
proposing two circuits through different spaces within the city centre.

INICIATIVA / ACTION BY

B

PRANA

ANTHOZOA DIGITALIS

COLETIVO SUSPEITO (POR)

JOANA BURD (BRA) E ILLANA BONDER (BRA)

15 OUT: 10:00 – 12:30 / 13:30-18:00
16-17 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00 / 20:00-24:00
18 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00

15 OUT: 10:00 – 12:30 / 13:30-18:00
16-17 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00 / 20:00-24:00
18 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00

Prana é a energia que vive em cada partícula e que as
interliga, independentemente do quão diferentes são.
Baseia-se num conceito filosófico hindu que designa uma
força vital omnipresente no cosmos que permite que tudo
exista - dos seres vivos aos objetos inanimados. É algo
que podemos respirar no ar, mas é também muito mais
intangível do que isso. Esta instalação representa essa
energia, que se liga a nós, que nos une como um ser e
que nos conecta com tudo o que nos rodeia. Da micro à
macro-escala, ela alimenta vida, fazendo o mundo moverse. O projeto consiste numa luz suspensa acompanhada
por uma experiência sonora. Luz e som são programados
para variar a sua intensidade num ritmo que faz uma
alusão ao movimento respiratório. A instalação reage
ao número de visitantes através de sensores, variando
a intensidade de luz e som consoante a densidade no
espaço.

Instalação interativa com tecnologia de realidade
aumentada que convida o público a tocar com os olhos.
Um ambiente vazio torna-se visualmente táctil a partir
de um organismo virtual que se apresenta conforme o
caminhar do utilizador. O toque é invocado através das
cores, texturas, objetos e sons. Numa realidade paralela,
este organismo vivo reage virtualmente a cada utilizador
de forma diferente. Nestes tempos de distanciamento
social, a nossa comunicação digital é realizada através
do ‘órgão visual’, bem como através do toque, ou
seja, com os dedos, no fenómeno da tela sensível
(touchscreen). Nesta experiência, o toque e o percurso
são guiões para a descoberta de um novo mundo virtual,
ou mesmo de um interior a ser desvendado.

MUSEU DE AVEIRO/SANTA JOANA – ANTIGO
REFEITÓRIO

Prana is the energy that lives in each particle and that
connects them, regardless of how different they are. It is
based on a Hindu philosophical concept that designates
an omnipresent vital force in the cosmos that allows
everything to exist - from living beings to inanimate
objects. It is something we can breathe in the air, but
also much more intangible than that. This installation
represents that energy, which connects us, which unites
us as a being and which connects us with everything
around us. From micro to macro-scale, it feeds life,
making the world move. The project consists of a
suspended light accompanied by a sound experience.
Light and sound are programmed to vary their intensity
at a rate that alludes to the respiratory movement. The
installation reacts to the number of visitors through
sensors, varying the intensity of light and sound
according to the density in the space.
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MUSEU DE AVEIRO/SANTA JOANA – CAPELA DOS
CLAUSTROS

Interactive installation with augmented reality technology
that invites the audience to touch with their eyes. An
empty environment becomes visually tactile through a
virtual organism that appears as the user walks. Touch
is invoked through colors, textures, objects and sounds.
In a parallel reality, this living organism reacts virtually to
each user differently. In these times of social distance,
our digital communication is carried out through the
‘visual organ’, as well as through touch, that is, with the
fingers, in the phenomenon of the touchscreen. In this
experience, the touch and the route are guidelines for
the discovery of a new virtual world, or even an interior
to be unveiled.

CULTURA

CC

D

E

NON HUMAN DEVICE 2.0

PESO DA ALMA

METAMORPHOSEON

BORIS CHIMP 504 (POR)

DAVID NEGRÃO (POR)

ERROR 43 (POR)

15 OUT: 10:00 – 12:30 / 13:30-18:00
16-17 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00 / 20:00-24:00
18 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00

12 OUT: 13:30-18:00
13-15 OUT: 10:00 – 12:30 / 13:30-18:00
16-17 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00 / 20:00-24:00
18 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00

15 OUT: 10:00 – 12:30 / 13:30-18:00
16-17 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00 / 20:00-24:00
18 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00

Instalação audiovisual que convida o público a descobrirse a si mesmo através da imagem e do som. Um
sensor de movimento e escala lê os dados do corpo,
analisando-os através de um algoritmo que, por sua vez,
gera frequências geométricas e sonoras baseadas nas
proporções que cada utilizador. Criam-se, assim, imagens
e sons únicos que tornam visível o invisível.

Tendo por base a constante evolução linguística do
grego arcaico e da etimologia, o autor romano Ovídeo
narrou a criação do mundo através de 250 mitos, entre
os quais a história de Medusa, punida por Atena, que
a tornou numa criatura monstruosa: aqueles que a
olhassem nos olhos seriam transformados em pedra.
Tomando a representação do mito como uma cabeça
de mulher repleta de serpentes, este projeto estabelece
um paralelismo com essa imagem. Usando robótica
interativa, é apresentada uma peça composta por
16 braços tubulares acionados por gás comprimido,
que se posicionam de acordo com a localização dos
utilizadores. O resultado é uma instalação em constante
movimento, onde a fisicalidade dos braços é ampliada
no espaço através da projeção de sombras, criando
uma metamorfose dos utilizadores e da sala.

MUSEU DE AVEIRO/SANTA JOANA – CAPELA DOS
CLAUSTROS
NHD 2.0 é a segunda parte de uma série de instalações
baseadas em objetos/ dispositivos alienígenas
encontrados por Boris Chimp 504 durante suas missões
pelo espaço profundo. A cada versão é apresentada
uma nova interface e o público é convidado a explorar e
interagir com sons e visuais em tempo real.

NHD 2.0 is the second part of a series of installations
based on alien objects / devices found by Boris Chimp
504 during their missions through deep space. Each
version is presented with a new interface and the public
is invited to explore and interact with sounds and visuals
in real time.

MUSEU DA CIDADE – SALA DE PROJEÇÃO

Interactive Audiovisual Installation that invites the audience
to discover itself, by means of image and sound. A scale
and a motion sensor capture the data of the body that
are analyzed through an algorithm that subsequently
generates geometry and audio frequencies based on the
proportions of each user, creating a unique visual and
sound that makes visible the invisible to each one.

MUSEU DE AVEIRO/ SANTA JOANA - SALA DO
CAPÍTULO

Linguistically taken from ancient greek and
etymologically meaning constant change, the Roman
writer Ovidi narrates the creation of the world with 250
myths, in between them, the story of Medusa. She
was punished by Athena by turning her into a monstrous
creature. Those who gazed into her eyes would turn
into stone. Taking the representation of the myth as
the women head full of snakes, the present project
stablishes a paralellism with it. Using interactive soft
robotics, we present a piece compound for 16 tubular
arms pumped with compressed air, according to the
position of the users who are around it. The result is a
constantly changing installation, where the physicality
of the moving arms continuous to the space with the
projection of them as moving shadows, creating a
metamorphose in between the users and the room.
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F

APARELHO GEOMÉTRICO
LEVÓGIRO
RUI GATO (POR)
12 OUT: 13:30-18:00
13-15 OUT: 10:00 – 12:30 / 13:30-18:00
16-17 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00 / 20:00-24:00
18 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00
MUSEU DE ARTE NOVA - SALA DE PROJEÇÃO

O Aparelho Geométrico Levógiro é um sistema
audiovisual generativo que reage à presença do público,
permitindo uma modulação do conteúdo artístico em
tempo real. Uma zona de interação é definida para
um utilizador de cada vez experimentar a modulação
desta realidade temporária, que se desenvolve
generativamente a partir de um conjunto de composições
musicais e visuais pré-estabelecidas pelo autor.

The Aparelho Geométrico Levógiro is a generative
audiovisual system that reacts to the public’s presence,
allowing a modulation of artistic content in real time.
An interaction zone is defined for one user at a time
to experience the modulation of this temporary reality,
which develops from a set of musical and visual
compositions pre-established by the author.

CULTURA

G

I

J

GEOMÚSICA

ZAPFENSTREICH

RUI GATO (POR)

SIMON WECKERT (GER)

12 OUT: 13:30-18:00
13-15 OUT: 10:00 – 12:30 / 13:30-18:00
16-17 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00 / 20:00-24:00
18 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00
MUSEU DE ARTE NOVA - SALA DE EXPOSIÇÕES

Uma ferramenta para criar música através da geometria.
Componha formas geométricas e ouça a sua tradução
sonora em tempo real, podendo experimentar as
configurações e maravilhar-se com a beleza escondida
na matemática.
GeoMusica is a tool to make music with geometry.
Compose geometries and
listen to the musical translation in realtime, perform
and experiment with the settings and be amazed by the
beauty hidden in mathemathics.

H

PYCNOCLINE
FRANCISCA ROCHA GONÇALVES (POR) +
HUGO BRANCO (PT)
15 OUT: 10:00 – 12:30 / 13:30-18:00
16-17 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00 / 20:00-24:00
18 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00
EDIFÍCIO DA CAPITANIA

O projeto Pycnocline pretende simular um mergulho
dentro de água, num ambiente sonoro com os ruídos
aquáticos, por forma a criar a sensação de imersão e
alteração sensorial através de efeitos visuais.
The Pycnocline project intends to simulate a plunge into
water, in a sound environment with aquatic noises, in
order to create the sensation of immersion and sensory
alteration through visual effects.
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Uma máquina foi treinada com um sistema de síntese
sonora neuronal para interpretar o tema musical
“Zapfenstreich”, uma canção que aborda a retirada das
tropas para o seu quartel. O objeto chama a atenção
para o desenvolvimento de “sistemas de armamento letal
autónomos”, uma revolução na guerra moderna que tem
levantado discussão nas Nações Unidas. Poderemos
deixar nas mãos de uma máquina desprovida de emoções
uma decisão de vida ou morte ou será a intervenção
humana um factor determinante na prevenção da morte?
Quão útil poderá ser a autonomia das máquinas em
sistemas que poderão substituir as tropas e tomar a
decisão de os Estados entrarem mais depressa em guerra
e, por consequência, passar ainda mais o peso dos
conflitos para a população civil?
A machine was trained with neuronal audio syntheses to
play the tune of “Zapfenstreich” (engl. Taps), a song that
symbolizes the human soldiers to retreat to their military
bases. The object calls attention for the development of
“lethal autonomous weapons systems”, a 3rd revolution
in modern warfare which raises significant discussions
between the United Nations about the use of this kind of
systems.Can we pass the decision on life and death to a
machine that makes emotionless autonomous decisions,
or is the human influence the important factor that can
prevent death? How much machine autonomy is useful
in systems, that could replace troops with machines and
make the decision for states to go to war easier and
therefore shift the burden of conflict even further on to
civilians?

K

ETERNAL DREAM

ROW

PHILIP WEISER (GER) & SIMON WECKERT (GER)

WE ARE TUNDRA (RUS)

15 OUT: 10:00 – 12:30 / 13:30-18:00
16-17 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00 / 20:00-24:00
18 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00

15 OUT: 10:00 – 12:30 / 13:30-18:00
16-17 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00 / 20:00-24:00
18 OUT: 10:00-12:30 / 13:30-18:00

MUSEU DE AVEIRO/SANTA JOANA – SALA DE
EXPOSIÇÕES

Uma instalação interativa inspirada no eterno sonho de
voar. Numa inalcançável tela monolítica azul no meio
de uma bacia de água, surge digitalizado o corpo do
espetador que se coloca à sua frente. Ao pisar essa
área, o espetador torna-se numa nuvem exposta na
tela, bastando-lhe saltar para ser criada uma cópia 3D
que voa pela tela acima. Assim que a nuvem sai da
tela, os dados são armazenados na nuvem, tornandose num sonho digital que continuará a viagem num voo
interminável na Web. O salto poderá ser visto como um
instantâneo que capta o ponto de partida do voo, mas
também simboliza um contrato que o espetador firma
com o artista para que este cuide dos dados pessoais
captados no ato do salto.
An interactive art installation inspired by the eternal
dream of flying.
The work consists of an unreachabel blue monolith
canvas located in the middle of a water basin. By
stepping in a predefined area right infront of the canvas,
the visitors body is scanned as a real time point cloud
and shown on the canvas. By jumping up in front of the
monolith a copy of the visitors body is taken as a 3D
pointcloud and starts to fly up the canvas. Immediately
after the 3D point cloud leaves the canvas, the data
is uploaded in the cloud on eternal-dream.digital and
continues the journey by an endless flight through the
web. The jump can be seen as a snapshot that catches
the moment of the startingpoint for the flight, but it also
symbolizes a contract the visitor is signing with the artist
to take care of the personal data that was taken by the
act of the jump.

MUSEU DE AVEIRO/ SANTA JOANA – CAPELA

Row é uma forma básica de estruturar dados, desde a
matemática às 12 notas da escala cromática na música.
Vagas de dados a flutuar no ar a cada segundo e a
serem convertidas em mensagens e vozes. Pedaços
de informação tornam-se símbolos, que podem ser
combinados na forma de palavras, que por sua vez
perfazem frases, frases essas que traduzem as
nossas ideias e pensamentos. É sobre a percepção
da informação, da linguagem e do diálogo. Fomos
desafiados a experimentar esta tecnologia e ver se
de alguma forma poderia ser usada de uma forma
interessante para criar uma experiência audiovisual. O
resultado é um conceito preliminar de uma instalação
escalável determinada por dados. Row é uma matriz
modular de ecrãs que pode formar várias formas e
comprimentos. Traduzir imagens cruas geradas por
sons generativos, o conteúdo ecoa com ligeiro atraso
que cria vários padrões que destacam e reflectem as
características espaciais do lugar onde está instalado.
Row is a basic way to structure data, from mathematics
to twelve notes of the chromatic scale in music. The
rows of data floating in the air every second being
converted into messages and voices. Bits of information
become symbols that can be combined in words, words
add up to sentences and sentences translate our ideas
and thoughts. It’s about the perception of information,
language, and dialogue. We’ve been challenged
to experiment with this technology and see if it can
somehow be used in an interesting way to create an
audiovisual experience. The result is a raw concept of a
scalable data-driven installation.
Row is a modular and scalable array of screens that
can form various length line of any desired shape.
Translating raw visuals driven by generative sound, the
content itself is being echoed with a slight delay which
creates various moving patterns that highlight and reflect
the spatial characteristics of space where it is installed.

CULTURA

1

IRIS

LASERMAPPING

3DSENSE (CZ)

LASERMANCZ (CZ)

16-17 OUT | 20H00 - 24H00

16-17 OUT | 20H00 - 24H00

Uma instalação de grandes dimensões com a projeção
de uma íris aumentada mil vezes, atingindo cerca de 25
metros de diâmetro. Com a sua escala, esta instalação
permite descobrir a singularidade da íris humana,
tendo sido usada uma combinação de fotografia clínica
microscópica e câmaras digitais.

Tendo como tema os jogos clássicos, este videomapping
relembra os primórdios dos jogos de vídeo, alguns com
mais de 40 anos. Os espetadores vão com certeza
reconhecer exemplos como Pac-Man, Space Invaders
e outros clássicos, tendo uma banda sonora criada à
medida por LasermanCZ.

IRIS is an installation using a large scale projection of
a human iris. The projection shows a model of a human
eye magnified a thousand times, averaging 25 meters
in diameter. The scale of the object allows audience
to discover the uniqueness of every single human iris.
The scans of the eyeballs were performed using a
combination of medical microscope photography and
digital SLR.

The theme of this videomapping show is the „Classics
of Gaming” and all you can connect with dawn of video
games some over 40 years old. You will recognize PacMan, Space Invaders and other classics in usual and
very unconventional situations of course accompanied
with tailor made music from LasermanCZ.

JARDIM DO ROSSIO

follow
the lights,
discover
the city.
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2

EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO

3

AVEIRO SKETCH BATTLE
RUI MIGUEL ABREU (PT), HUGO VAN DER DING (PT)
E ASK - AVEIRO SKETCHERS (PT)
16-17 OUT | 20H00 - 24H00

PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL
Uma competição de desenho ao estilo das “street battles”
do hip hop. Dois a dois, os ilustradores têm 10 minutos
para responder a um tema aleatório. O melhor desenho
ganha e o seu autor passa à fase seguinte. Duas noites
de diversão e arte em ambiente de festa com DJ e MC.
Sketch Battle gets its inspiration from hip hop’s street
battles. Two sketchers have 10 minutes to respond to
a random theme and the best sketch wins, allowing its
author to go to the next stage. Two nights of fun and art
with a DJ and an MC.
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CULTURA

4

5

6

7

OCTOPUS GARDEN

ANGER AND HOPE

BEAM REACH

GROW

RAUMZEITPIRATEN (DE)

GUILLAUME MARMIN (FR)

PAVLA BERANOVA (CZ)

LUBOS ZBRANEK (CZ)

16-17 OUT | 20H00 - 24H00

16-17 OUT | 20H00 - 24H00

16-17 OUT | 20H00 - 24H00

16-17 OUT | 20H00 - 24H00

FÓRUM AVEIRO

FÓRUM AVEIRO

MERCADO MANUEL FIRMINO

Raiva e Esperança: estas duas emoções escaparam
da Caixa de Pandora e continuam a subsistir nos dias
de hoje. O mito ressoa enquanto observamos um velho
mundo desmoronando-se a cada dia. O objetivo do
dispositivo é dar forma física às frequências sonoras,
reproduzidas em três dimensões por meio de um feixe
luminoso. Imagens e sons fundem-se num único meio,
com contornos variáveis, parecendo vivos e tangíveis. A
projeção é exibida através de uma grande caixa de vidro
cheia de fumo para criar uma sensação 3D. Guillaume
Marmin é um verdadeiro inventor e desenvolveu um
projetor para as suas instalações de luz que permite
experienciar diferentes esculturas luminosas.

O espaço é ocupado por 7 “navios” estilizados - plintos
iluminados por feixes de luz com uma placa no topo. Esta
placa é coberta por um filtro especial que quebra a luz do
feixe em várias frações do espectro. Sendo movimentada
pela força do vento, a placa cria uma coreografia de cor
e raios de luz, sendo acompanhada por uma composição
musical original.

Uma instalação interativa que destaca a importância da
simbiose da humanidade com a natureza. Com 20 peças
de jogo de design natural, os participantes podem cocriar
uma sinfonia de luzes e sons da selva, sendo possível
ouvir-se sapos, cigarras, vento, tempestades, etc.

PARQUE DE SANTA JOANA

Uma instalação amistosa feita de materiais reciclados
e espírito faça-você-mesmo. Octopus Garden cria um
tempo meditativo através de luzes analógicas, sombras e
movimentos entre o autónomo e o parcialmente acionado
pelo público. As suas sombras, movimentos analógicos e
atmosfera relaxada são um bom antídoto para a pressa
do dia a dia.
One of the most audience-friendly installation loved for
its use of found materials, hacking approach and DIY
feeling. Very specific slower meditative time is created
by analogue light glows, shadows and movements
partly autonomous, partly triggered by the audiences.
Shadows, analogue moves and a very relaxed
atmosphere is often an antidote for the daily life.

Anger & Hope refers to Pandora’s box from which these
two emotions escaped and continue to recur in our own
times. The myth resonates as we watch an old world
collapsing further with each day. The aim of the device
is to give physical form to sound frequencies, rendered
in three dimensions through luminous flux. Images and
sounds merge into one medium, with shifting contours,
which appears to be alive and tangible. The projection
is innovatively screened through a large glass box filled
with smoke to create a 3D feeling. Guillaume Marmin is
a real inventor. For his light installations he developed
his own original beamer, he experiments with different
ways and formats of light sculptures.

The location is built of 7 stylized “ships” – pylons lit
by light beams with a special banner on the top. The
banner is covered by a special filter that breaks the
light from the beam in several fractions of the spectrum.
The banner moves by the power of the wind creating
a choreography of colours and rays of light. The
installation is accompanied by an original music.

GROW is and an interactive installation highlighting the
importance of the symbiosis of human kind with nature.
With 20 playing chips of natural design up to 5 people
at the same time can co-create the symphony of lights
and sounds from the wilds. You can hear frogs, cikadas,
wind, storm etc.

8

ALFA BEAST
FILTHY LUCKER AND PABLO ESTRELLAS (GB)
16-17 OUT | 20H00 - 24H00
EDIFÍCIO AVENIDA

Parece que um monstro mítico entrou furtivamente no
Edifício Avenida durante o fim de semana do Prisma.
Esperemos que ninguém se assuste!
It seems like some mythical beast sneaked into the
Edifício Avenida just during Prisma weekend. We all
hope that no one will hurt!
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CULTURA

9

11

ESCOLA DE VIDEOMAPPING

MAPP

LUCA PULVIRENTI (IT) + CRIADORES DE AVEIRO (PT)

ALEXP

16-17 OUT | 20H00 - 24H00

16-17 OUT | 20H00 - 24H00

Obra de videomapping criada no decurso de uma
formação orientada por Luca Pulvirenti, que juntou um
grupo de criadores de várias áreas para gerar um trabalho
com tanto de talento individual como de sintonia coletiva.

MAPP é um misto de projeção interativa e performance.
O título resulta da abreviatura de “Mapping At Private
Properties” e nesta instalação os espetadores são
convidados a pôr-se sob o foco e tornar-se parte da obra
de arte. Duas noites de atuação contínua!

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GLÓRIA E VERA-CRUZ
(PÓLO DE VERA-CRUZ)

A videomapping artwork created during a workshop by
Luca Pulvirenti, which gathered creators from different
fields to generate an installation that combines both
individual talent and collective agreement.

10

LARGO DA ESTAÇÃO

MAPP é um misto de projeção interativa e performance.
O título resulta da abreviatura de “Mapping At Private
Properties” e nesta instalação os espetadores são
convidados a pôr-se sob o foco e tornar-se parte da
obra de arte. Duas noites de atuação contínua!

FORMAS DE AVEIRO

3DSENSE (CZ)

PAVLA BERANOVA (CZ)

16-17 OUT | 20H00 - 24H00

16-17 OUT | 20H00 - 24H00

Uma instalação onde se volta à infância, quando
brincávamos com carros, comboios, barcos e outros
modelos. Baixe a app do jogo, através do QR code ou
através de link no site do evento, e escolha o seu barco,
podendo personalizá-lo por cores ou letras. A partir daqui,
inicie o seu jogo na fachada do edifício.
The idea of the installation is to go back to childhood
when we used to play with car, trains, boats and other
models - just pull and let it go. A player can download
the gaming app by qr code or by link on the website of
the event. When user opens the app he/she is asked to
choose a boat, which can be personalised by colour and
2 letters on top of the boat. Then he/she can start the
game - pull the boat and let it go on the facade of the
building.
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CORRIDA DE MOLICEIROS
IGREJA DE VERA CRUZ

9

EDIFÍCIO ATLAS AVEIRO PSP - COMANDO DISTRITAL
DE AVEIRO;
CAPELA DE SÃO GONÇALINHO
Uma tecnologia arcaica de projeção de luz através de
lâminas de vidro e que produz um efeito poderoso.
A fotógrafa e designer aveirense Rafaela Alves criou
desenhos à medida deste dispositivo, onde o público vai
reconhecer elementos como a Arte Nova, as marinhas de
sal, os azulejos e os moliceiros.
There is an “old fashioned” analogue technology of
light projection through a glass slides. Very powerful
projection of static images. Aveirense photographer and
designer Rafaela Alves created tailor made designs
where the audience will be able recognize local specials
like Arte Nova, Salina, tiles or Moliceiros.
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LEGENDA
1 IRIS

A PRANA

2 LASER MAPPING

B ANTHOZOA DIGITALIS

3 AVEIRO SKETCH BATTLE

C NON HUMAN DEVICE 2.0

4 OCTOPUS GARDEN

D PESO DA ALMA

5 BEAM REACH

E METAMORPHOSEON

6 ANGER & HOPE

F APARELHO GEO. LEVÓGIRO

7 GROW

G GEOMÚSICA

8 ALFA BEAST

H PYCNOCLINE

9 ESCOLA DE VIDEOMAPPING

I ZAPFENSTREICH

10 CORRIDA DE MOLICEIROS

J ETERNAL DREAM

11 MAPP

K ROW

12 SHAPES OF AVEIRO

SAIBA TUDO EM:

WWW.AVEIROTECHCITY.PT
TECHDAYS AVEIRO
Building Our Future
12-18 OUT
www.techdays.pt

CRIATECH
Criatividade Digital e Tecnologia
12-18 OUT
www.criatech.pt

PRISMA / Art Light Tech
16 -17 OUT
prisma.aveiro.pt

