
  

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º149, de 25 de setembro de 2019 

 

I – Aveiro assinala Dia do Coração 

 

Nos dias 26 e 27 de setembro a Câmara Municipal de Aveiro irá assinalar o Dia Mundial 

do Coração com a realização da tertúlia “Como manter a saúde do coração: o contexto desportivo” 

e atividades lúdico pedagógicas, antecipando o dia Mundial cuja data se assinala a 29 de 

setembro.  

Esta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Aveiro, Centro Hospitalar do Baixo 

Vouga, Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga e Escola Superior de Saúde da 

Universidade de Aveiro, permitirá uma reflexão com profissionais de diferentes disciplinas sobre 

doenças cardiovasculares e fatores que contribuem para a melhoria da condição de saúde de 

atletas e desportistas, em particular.  

No dia 26, pelas 14h00 terá lugar, no Departamento de Ambiente e Ordenamento da 

Universidade de Aveiro, a tertúlia “Como manter a saúde do coração: o contexto desportivo.” 

destinada ao público em geral, clubes e associações desportivas.  

A sessão de boas-vindas conta com a presença do Presidente da Câmara Municipal de 

Aveiro, Eng.º José Ribau Esteves, a Presidente do CHBV, Dr.ª Margarida França, o Diretor 

executivo do Aces Baixo Vouga, Dr. Pedro Almeida e ainda o Diretor do ESSUA, Professor Doutor 

Rui Costa.  

Segue-se a Mesa Redonda com as intervenções do Professor Doutor Filipe Macedo, 

Chefe de Serviço do CHSJPorto e Professor na Faculdade e Medicina da Universidade do Porto. 

Acompanham-no o Dr. Nelson Puga, médico do Futebol Clube do Porto, Dr. José António Santos, 

cardiologista do CHBV, Ricardo Sousa, treinador principal do Sport Clube Beira-Mar e ainda com 

o fisioterapeuta e investigador do IBIMED, Professor Doutor Frenado Ribeiro. A moderação desta 



tertúlia será conduzida pelo Vereador com o Pelouro da Saúde da Câmara Municipal de Aveiro, 

Dr. Miguel Capão Filipe.  

No dia seguinte, 27 de setembro, durante todo o dia, o Largo do Mercado Manuel Firmino 

vai receber as atividades “A brincar vamos bem lanchar” e “Demonstração de Suporte Básico de 

vida”. Destinadas a crianças dos 1.º e 2.º ciclos, as ações previstas têm como principal objetivo 

contribuir para a melhoria da condição de saúde de crianças em idade escolar, procurando apoiar 

as mesmas na identificação de escolhas alimentares mais adequadas, mediante a realização de 

um workshop de lanches saudáveis e no qual serão utilizados, essencialmente, vegetais e frutas. 

Paralelamente, as crianças serão convidadas a participar numa demonstração de suporte 

básico de vida tendo em vista a sua capacitação para atuação em caso de necessidade. 

  

 

 

II – Jornadas Europeias do Património 2019 

 

 As Jornadas Europeias do Património 2019, iniciativa conjunta do Conselho da Europa e 

da Comissão Europeia, terão lugar nos dias 27, 28 e 29 de setembro, subordinadas ao tema Artes 

Património Lazer. A Câmara Municipal de Aveiro irá participar neste programa através da 

realização de várias atividades. 

Assim, o dia 28 será “Dia aberto nos Museus de Aveiro” (entrada livre) incluindo a abertura 

da igreja das Carmelitas (10h00 às 12h30 e 13h30 às 18h00). 

Procurando corresponder ao desafio do tema deste ano, e entre visitas, oficinas e um 

animado Peddy Paper, destaca-se, na noite de dia 28, um percurso noturno pelo património de 

Aveiro com início na Igreja de Santo António (21h00), na qual será lido um excerto do Sermão de 

Santo António aos Peixes do Padre António Vieira, por Pedro Lamares; (21h30), deslocação à 

igreja das Carmelitas onde acontecerá pequeno concerto de voz e guitarra, por Leonor Mineiro; 

(22h00), deslocação para o Museu Arte Nova onde será declamada poesia do período Arte Nova, 

também com Pedro Lamares.  

Fazendo o acompanhamento do público nos percursos entre os vários edifícios, tornando-

o mais vivo e associando mais uma “arte”, a dança, com performance que conduzirá/animará os 

presentes nas deslocações. Em cada edifício um técnico fará uma pequena contextualização 

histórico-artística do espaço. 

(ver programa abaixo). 



III – Festa de Outono | Fundação de Serralves 

 

A Câmara Municipal de Aveiro irá participar na Festa de Outono que terá lugar este fim de 

semana, dias 28 e 29 de setembro, na Fundação de Serralves com a atividade “A Árvore das 

Cores” 

Trata-se de uma dinâmica destinada às famílias que dará a conhecer o Movimento Arte 

Nova que está muito presente nas ruas de Aveiro. 

Assim, a personagem Cavalheiro Arquiteto, distinto criador das casas decoradas com 

flores, plantas, animais e com muita cor, aproveita o Outono para passear pelo parque e encontrar 

ainda mais inspiração… as árvores vestem-se de tons amarelos e vermelhos, que se começam a 

misturar com os verdes. O Cavalheiro Arquiteto observa e imagina o que pode criar! 

Nesta atividade, curta e divertida, vamos olhar para as folhas e as árvores como se 

fôssemos o Cavalheiro Arquiteto e vamos usar a cor para completar uma árvores e deixá-la vestida 

de outono. Para pintar os cotonetes de bambu vão fazer as vezes de pincéis inesperados. 

A “Festa de Outono” celebra e evoca antigos saberes e fazeres, tradições de cariz rural, 

biodiversidade e natureza, relações entre o conhecimento ancestral e o contemporâneo, convívio 

ao ar livre e proporciona o contacto com um ambiente de sensibilização para práticas e modos de 

estar mais sustentáveis, à luz das preocupações atuais.  

Ao longo de dois dias, o público pode participar em oficinas lúdico-pedagógicas, com 

abordagens ao ambiente e às artes, percursos e jogos que apresentam a biodiversidade do 

Parque, ateliers de manufatura com exemplificação e experimentação de técnicas de produção e 

transformação de fibras têxteis, workshops temáticos, e assistir igualmente a espetáculos de teatro 

e de música que deliciam miúdos e graúdos, performances e instalações inovadoras, não 

esquecendo a interação com os animais do Parque, que, como bons anfitriões, convidam a saber 

mais sobre as raças autóctones portuguesas. 

 

IV – Happy Hour | visitas comentadas 

 

 Câmara Municipal de Aveiro promove mais uma sessão do Happy Hour com a abordagem 

a José de Pinho e a Fábrica da Fonte Nova. Terá lugar no dia 26 de setembro às 18h30 no Museu 

de Aveiro / Santa Joana. 



Trata-se de uma visita comentada onde se falará do Aveirense José de Pinho (Aveiro, 

Vera Cruz, n. 13 de agosto de 1874 – f. 4 de dezembro de 1964) foi um homem de singular sentir, 

aveirense de gema, cagaréu, empenhado no sucesso e elegância da sua urbe. 

Nascido no seio de uma família humilde, é referido por D. João Evangelista, Bispo de 

Aveiro, como sendo uma majestosa figura que metia respeito a todos e não metia medo a ninguém. 

“Artista de raça”, como é nomeado no jornal Campeão das Províncias, em 1907, destacou-se na 

mestria com que coloriu as faianças da Fábrica da Fonte Nova. Esta fábrica, criada pelos irmãos 

Silva Mello Guimarães, em 1882, seria a primeira oficina na qual o temperamento perfecionista e 

minucioso de José de Pinho começa a germinar, permitindo-lhe desenvolver a sua apetência para 

a pintura e, através dela, deixando-nos um importante legado que importa conhecer e valorizar. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

Jornadas Europeias do Património 2019 | Programa 

 

» Dia 27  

15h00h 

Visita orientada: Sons no silêncio? – havia música no convento?! 

Visita centrada na presença da prática musical dentro da clausura, desde as vozes do coro, aos 

órgãos, o clavicórdio, os livros de canto, as suas ilustrações nas obras de arte… 

Publico em geral - Acesso livre 

Museu de Aveiro/Santa Joana 

 

» Dia 28  

“Dia aberto nos Museus de Aveiro” (entrada livre com abertura da igreja das Carmelitas); 

 



10h30 

OFICINA TRANSFORMAS (120 min) – [O Regresso do Objeto: Arte nos anos 1980 - Coleção 

Serralves] 

Transformas oferece um espaço de exploração escultórica para toda a família. Com recurso a um 

material surpreendente pela sua plasticidade e inspirados pela exposição “O regresso do objeto: 

escultura dos anos 1980 na coleção de Serralves” vamos criar, juntos, as formas que ainda não 

foram inventadas. 

Gratuito, inscrição através de museucidade@cm-aveiro.pt 

Museu de Aveiro/Santa Joana 

 

15h00 

Peddy Paper – À descoberta do museu…  

Outra forma de visitar o Museu, aos visitantes será entregue um desdobrável com questões que 

os levaram à descoberta do museu.  

Famílias 

Acesso livre 

Museu de Aveiro/Santa Joana 

 

21h00  

Há Artes no Património 

Percurso com performances entre os monumentos 

21h00 Igreja de Santo António > Sermão de Santo António aos Peixes do Padre António Vieira, 

por Pedro Lamares 

21h30 Igreja das Carmelitas >Voz e Guitarra, por Leonor Mineiro 

22h00 Museu Arte Nova > Poesia do período Arte Nova, por Pedro Lamares 

 

Percurso noturno pelo património de Aveiro com início na Igreja de Santo António (21:00h), na 

qual será lido um excerto do Sermão de Santo António aos Peixes do Padre António Vieira, por 

Pedro Lamares; (21:30h), deslocação à igreja das Carmelitas onde acontecerá pequeno concerto 

de voz e guitarra, por Leonor Mineiro; (22:00h), deslocação para o Museu Arte Nova onde será 

declamada poesia do período Arte Nova, também com Pedro Lamares. 

Fazendo o acompanhamento do público nos percursos entre os vários edifícios, tornando-o mais 

vivo e associando mais uma “arte”, a dança, com performance que conduzirá/animará os 

presentes nas deslocações. 



Em cada edifício um técnico fará uma pequena contextualização histórico-artística do espaço. 

Público em geral - Acesso livre 

 

» Dia 29 

10h30 

Visita orientada à exposição “O Regresso do Objeto: Arte dos anos 1980”.  

Público em geral 

Acesso livre 

Museu de Aveiro/Santa Joana 

 

Como oferta cultural neste período, destacamos ainda as exposições > 07.set > 20.out 

A Arte do Desenho nas Coleções do Museu de Aveiro/Santa Joana 

Museu de Aveiro / Santa Joana 

Os Bastiões da Criação - Coleção SEC 

Museu da Cidade de Aveiro 

E se Mendeleev estivesse aqui? 

Museu da Cidade de Aveiro 

 

 

 

 

 


