Câmara Municipal de Aveiro

Gabinete do Presidente
Nota de Imprensa N.º 104, de 07 de junho de 2021

I – FESTA ARTE NOVA DE AVEIRO
CONTA COM BALÃO DE AR QUENTE
De 10 a 13 de junho, a Câmara Municipal de Aveiro, como a Cidade Arte Nova Portuguesa
de referência, irá comemorar a Festa Arte Nova, cujo Dia Mundial se celebra a 10 de junho, com
uma proposta inovadora: viagens diárias num balão de ar quente no Rossio. O Museu Arte Nova
terá entradas gratuitas nos quatro dias.
Destinada do público em geral, a Festa Arte Nova terá participação gratuita e pretende
recordar que, no período de 1900, os balões de ar quente e os dirigíveis integravam o imaginário
coletivo e eram alvo de notícia. Nesta edição da Festa Arte Nova propõe-se a experiência de uma
viagem num balão de ar quente.
Assim, durante quatro dias, entre as 8h00 e as 11h00 e as 19h00 e as 22h00 (sujeito a
condições atmosféricas favoráveis), serão proporcionados vários “Voos Cativos em Balão de Ar
Quente”. A participação implica inscrição prévia e as viagens acontecerão por ordem de chegada.
Com sessões marcadas para as 10h00 e as 15h00, haverá visita guiadas e comentadas
ao Roteiro Arte Nova de Aveiro. Trata-se de um percurso interpretativo para observar os edifícios
ao gosto Arte Nova, abordando-se esta corrente artística e o seu desenvolvimento local.
Ainda nos quatro dias, pelas 11h30 e 16h30, realiza-se o atelier Infantil “Viajar no Papel”,
uma atividade que puxa pela imaginação, recorrendo a colagens e tintas que se misturam,
criativamente com réplicas de postais antigos relacionados com o tema das viagens e da
descoberta do mundo.
Nestas duas últimas ações, podem inscrever-se, por e-mail, até 10 participantes por
sessão (museucidade@cm-aveiro.pt)

No dia 10 de junho haverá uma Happy Hour nos Museus de Aveiro, às 18h00, dedicada à
Arte Nova: “Em privado. A Arte Nova e o interior doméstico”. Será difundida na página de Facebook
dos Museus de Aveiro (facebook.com/Museudacidadedeaveiro).
Recorde-se que o Museu Arte Nova tem patente a exposição “Artesãos de Fogo” que
apresenta 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.

II – PROCURAM-SE: CRIATIVOS DISPONÍVEIS PARA
“OCUPAR” RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS
- Candidaturas abertas até 13 de junho - Os dois melhores projetos a concurso no Aveiro Criatech
Artistic Residences levarão para casa um prémio de 1400€ cada As candidaturas para o programa mais criativo e geek do país estão abertas até ao dia 13
de junho de 2021 e apenas 20 participantes serão selecionados para participar das Aveiro Criatech
Artistic Residences que decorrerão entre os dias 23 de junho e 3 de julho.
Pelo segundo ano consecutivo, a iniciativa Aveiro Tech City, da Câmara Municipal de
Aveiro, lança o Aveiro Criatech Artistic Residences, um projeto que promove uma cultura de
aprendizagem, pensamento, experimentação, exploração e produção de inovação. Com o objetivo
de cruzar a criatividade emergente das áreas da ciência, tecnologia, engenharia, artes e
matemática (STEAM), este programa de residências artísticas e tutoria, que acontece num
contexto de idealização colaborativa, conta com a participação de profissionais e estudantes de
várias áreas criativas.
Na edição deste ano, as Aveiro Criatech Artistic Residences contam com o
acompanhamento de especialistas da ESAD e da UA e terá como mentores os artistas convidados
Patrícia J. Reis e Mathieu Le Sord.
Os dois melhores projetos desenvolvidos durante o programa levarão para casa um
prémio de 1400€ cada e verão ainda as suas obras serem exibidas durante o evento Criatech
2021, a decorrer em outubro.

As Aveiro Criatech Artistic Residences 2021 destinam-se a pessoas ligadas às indústrias criativas
ou tecnológicas, criadores, artistas, estudantes e todos que tenham como ambição desenvolver projetos
inéditos na área das artes multimédia. Os interessados devem enviar o seu dossier de candidatura para o email aveirotechcity@cm-aveiro.pt. Todas as informações e cronograma da iniciativa encontram-se
disponíveis na página Aveiro Criatech Artistic Residences.
O projeto Aveiro STEAM City é cofinanciado pelo Fundo de Desenvolvimento Regional –
FEDER, através do programa Urban Innovative Actions. O seu investimento global é de
6.115.915€ com o apoio FEDER 4.892.732€.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
Simão Santana
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

