
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 9 de 14 de março de 2014 

 

 

I – Museu da Cidade  

recebe Exposição de Pintura e Fotografia 

 

“Máscaras, Rituais e Ficção Oculta” é o nome da exposição de pintura e fotografia de 

Balbina Mendes e Mariana Delgado que estará patente no Museu da Cidade de Aveiro, de 15 de 

março a 7 de maio. 

Promovida pelo Município de Aveiro, a mostra será inaugurada no próximo sábado, dia 

15.00 horas, com a presença das autoras. Haverá um momento musical com guitarra clássica de 

Dinis Meirinhos. 

Balbina Mendes é natural do norte do país e através da pintura quer apresentar a 

milenar forma de arte popular que são as máscaras executadas pelos antepassados ou pelos 

próprios rapazes. Estes artefactos são utilizados nas Festas dos Rapazes e no Carnaval vivido 

no Douro e Trás-os-montes. 

Natural de Aveiro, Mariana Delgado expõe diversas fotografias que representam 

momentos da sociedade e espaços comuns, numa perspectiva quotidiana que nem sempre é 

vista por todos.  

A exposição poderá ser visitada de terça a sexta-feira, das 9.00 às 12.30 horas e das 

14.00 às 18.00 horas e aos sábados e domingos das 14.00 às 18.00 horas, no Museu da Cidade 

de Aveiro. 

 

 



II – Dia Europeu da criatividade artística 

 

No próximo dia 21 de Março a CMAveiro vai assinalar o Dia Europeu da Criatividade 

Artística e o Dia Mundial da Poesia.  

A iniciativa lançada, em 2013, no âmbito do projeto CreArt. Rede de Cidades para a 

Criação Artística, da qual Aveiro é parceira, pretende contribuir para o despertar da importância 

de promover a criatividade como princípio basilar do desenvolvimento individual e enquanto fator 

de referência na criação e reforço de uma identidade europeia. 

Esta comemoração anual que envolve museus, instituições culturais de cariz privado e 

público, centros e galerias de artes, bem como estabelecimentos de ensino pretende promover 

um conjunto de atividades abertas à comunidade local e ao público em geral.  

Aliando este ambiente de criatividade a um sentido de [re]nascimento que advém do 

simbolismo deste dia, em que também se assinala o início da Primavera e da renovação da vida, 

Aveiro dará, ainda, destaque ao Dia Mundial da Poesia, que enaltece uma outra forma criação 

artística humana. Neste contexto, o programa proposto conjuga atividades diversas que incluem 

fotografia digital, dizer e ler poemas e expressão artística com recurso à reutilização de materiais 

do quotidiano. 

A programação terá difusão europeia a partir do website do projeto CreArt, onde poderão 

ser consultadas as iniciativas promovidas pelas restantes cidades e instituições parceiras. 

 

 

Programa do Dia Europeu da Criatividade Artística | Aveiro 2014 

Celebrar a poesia na Biblioteca 

17 de março a 5 de abril 

Biblioteca Municipal de Aveiro, Polos de Leitura e Bibliotecas Escolares 

Celebrar a poesia através de uma seleção bibliográfica de livros de poesia, exposições na 

Biblioteca Municipal, Polos de Leitura e Bibliotecas Escolares, distribuição de marcadores de 

livro e instalação alusiva à celebração da poesia. 

Utilizadores da RBMA e público em geral 

 

 

 

 



 “Selfies, a arte e a cidade”  

21 de março 

Convidar a população a enviar uma fotografia sua, com uma visão/entendimento artístico da 

cidade de Aveiro. As fotografias enviadas serão divulgadas no facebook do Museu da Cidade de 

Aveiro. 

 

“Se a palavra fosse a proa branca do dia” - Grupo Poético de Aveiro 

21 de março 

18h às 20h - Auditório da Biblioteca Municipal de Aveiro 

Organização: Grupo Poético de Aveiro 

O objetivo desta sessão é comemorar o Dia Mundial da Poesia, que contará com uma 

comunicação e a leitura de poemas. 

Entrada livre 

 

“100% Criativo” 

21 de março 

10h00 às 11h30 e das 14h30 às 16h00 - CASA da Juventude de Aveiro 

Realização de objetos através da utilização de diversos materiais de utilidade do quotidiano, 

nomeadamente, caixas, embalagens, tampas, fio e/ou outros. 

Especificamente, pretende-se que os materiais disponibilizados, submetidos ao processo criativo 

individual dos participantes, representem outros objetos de uso comum, refletindo uma nova 

realidade de utilização.  

Inscrições: gratuitas e limitadas a 25 participantes por sessão, até dia 19 de março, na CASA 

da Juventude, de segunda a sexta, das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00, ou através dos 

emails: cmjuventude@cm-aveiro.pt | cmjuventudeaveiro@gmail.com 

Destinatários: 2º e 3º Ciclos e outros jovens interessados 

 

 

 

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

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


