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Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 66, de 07 de abril de 2021 

 

I – AVEIRO APRESENTA A OBRA 

“LIBERDADE” DE VIEIRA DA SILVA EM BRUXELAS 

“Liberdade”, de Maria Helena Vieira da Silva, obra da Coleção de Arte Contemporânea do 

Estado Português em depósito na Câmara Municipal de Aveiro, na exposição “A Liberdade e a 

Europa: uma construção de todos”, patente no Parlamento Europeu, em Bruxelas. 

Portugal assume a Presidência do Conselho da União Europeia durante o primeiro 

semestre de 2021. Um dos eventos que assinala este momento da liderança portuguesa, é a 

exposição “A Liberdade e a Europa: uma construção de todos”, que está patente no Parlamento 

Europeu, em Bruxelas, até 30JUN21. 

A exposição é composta equitativamente por obras da Coleção do Parlamento Europeu e 

da Coleção de Arte Contemporânea do Estado Português, com o objetivo de proporcionar 

visibilidade a um conjunto de autores que contribuíram para elevar a arte portuguesa e difundir o 

seu legado artístico a um nível internacional. 

Das vinte obras que a compõem, está presente a obra “Liberdade” de Maria Helena Vieira 

da Silva que integra a Coleção de Arte Contemporânea do Estado Português, em depósito na 

Câmara Municipal de Aveiro, encomendada pela Secretaria de Estado da Cultura (DGAC) para a 

comemoração dos 10 anos da Liberdade, que evoca e personifica o tema da exposição que se 

centra no conceito de liberdade, definidora do espaço europeu que nos representa. 

[fotografia em anexo] 

 

II – AVEIRO RECEBE EXPOSIÇÃO ITINERANTE 

DA CASA DE LIS DE SALAMANCA 



 

No dia 12 de maio, Feriado Municipal, a CMA irá inaugurar a exposição “Artesanos del 

Fuego” do Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis de Salamanca, Espanha. 

A mostra será exibida no Museu Arte Nova e irá apresentar uma das coleções mais 

importantes de vidro Arte Nova produzidas nos finais do século XIX e princípios do século XX na 

região francesa de Lorena, mais concretamente, em Nancy. 

Foi ali que os artesãos da época criaram peças de vidro únicas, com decorações 

inspiradas na Natureza. 

A exposição revelará a essência desta técnica artesanal de trabalhar o vidro, que requer 

muita perícia e destreza dos vidreiros durante todo o processo. 

A Câmara Municipal de Aveiro reforça, assim, a colaboração com redes internacionais da 

Arte Nova, como elemento potenciador da atratividade e desenvolvimento do território, um dos 

objetivos do Plano Estratégico para a Cultura da Câmara Municipal de Aveiro, e uma aposta no 

âmbito da Candidatura de Aveiro a Capital Europeia de Cultura 2027. 

As obras pertencem ao Museo Art Nouveau y Art Déco Casa de Lis localizado em 

Salamanca e poderão ser visitadas, em Aveiro, até 3 de outubro. 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
Simão Santana 

Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


