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APRESENTAÇÃO DOS “CADERNOS DE CULTURA: HISTÓRIA
& PATRIMÓNIO DE AVEIRO”
- Lançada Open Call para a segunda edição; Candidaturas até
18 de julho A Câmara Municipal de Aveiro apresentou na manhã desta sexta-feira, 14 de maio, a
primeira edição dos “Cadernos de Cultura: História & Património de Aveiro”, um importante
contributo para a perceção e interpretação da história de Aveiro e dos seus bens culturais.
Apresentado no ATLAS Aveiro – Edifício Fernando Távora o momento contou com a
presença do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, que realçou “esta nova
aposta da Câmara de Aveiro em aprofundar o estudo, promover o conhecimento e desenvolver o
papel da Cultura como fator distintivo da Cidade, do Município e da Região de Aveiro, registando
o trabalho da equipa que concebeu e concretizou o projeto dos Cadernos de Cultura, sob a
coordenação do Vereador Miguel Capão Filipe”, disse, referindo também que “lançamos hoje o
novo mapa / roteiro do centro da Cidade de Aveiro que assenta no assinalamento dos principais
valores patrimoniais que marcam Aveiro”.
Esta publicação, de periodicidade anual, tem como objetivo basilar a partilha de trabalhos
científicos junto do público em geral e, em particular, dos munícipes aveirenses. São considerados
prioritários, em termos de publicação, os estudos científicos que dizem respeito ao Município de
Aveiro.
Contudo, esta revista está aberta a colaborações científicas com o propósito de fomentar
a comunicação entre investigadores e profissionais das áreas da Cultura, da História e do

Património, contribuindo, desta forma, para a compreensão e divulgação da História Local e
Regional.
Além da versão impressa, a edição é também disponibilizada em suporte digital na página
web da Rede de Bibliotecas do Município de Aveiro, em: http://rbma.cm-aveiro.pt/Catalog/

Open Call 2.ª edição
É neste contexto de apresentação da sua primeira edição, que a CMA lança a Open Call
para a submissão de artigos para o segundo número da revista “Cadernos de Cultura: História &
Património de Aveiro”, desta vez dedicado a um tema: a Cerâmica.
O prazo para a referida submissão decorre até ao dia 18 de julho de 2021 e todos os
interessados deverão consultar as Normas de Publicação anexas e enviar o artigo através do email
arquivo.historico@cm-aveiro.pt.
Em 2021, realiza-se a 15ª edição da Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro,
um evento estratégico na programação cultural do Município, cuja relevância e a vasta cadeia de
parcerias estabelecidas (a nível local, nacional e internacional), conjugadas com a candidatura de
Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027, leva a que a Câmara de Aveiro entenda dedicar o
segundo número da Revista à Cerâmica, procurando, desta forma, contribuir para o
enriquecimento da historiografia da Região de Aveiro, concorrendo para uma maior diversidade
de estudos sobre a cerâmica e a criação artística, reveladora da importância que esta temática
tem no território.
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
Simão Santana
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

