
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 119, de 29 de junho de 2021 

 

I - CULTURA PERTO DE SI EM SÃO JACINTO E ARADAS 

- Curtas Metragens nos dias 02 e 03 de julho - 

Integrado no Programa Municipal “Cultura perto de Si” terá lugar nos dias 02 e 03 de julho, 

sempre às 21h30, a exibição de vários curtas metragens (2.ª temporada do Shortcuz Aveiro). No 

dia 02 será no Largo do Centro Social em São Jacinto e no dia 03 no Largo da Igreja de Aradas. 

A 2ª Temporada do Shortcutz Aveiro regressa com um novo objetivo: que ele possa chegar 

a cada canto da sua Cidade. Assim, em espaços de várias freguesias do Município pretende-se 

levar toda a comunidade do Shortcutz a conhecer esses espaços, assim como levar o formato da 

curta-metragem às populações das freguesias.  

São Jacinto recebe três curtas-metragens e os seus realizadores e realizadoras para, num 

ambiente descontraído, falarem com o público sobre os seus trabalhos e haver um espaço para 

debate. 

O SHORTCUTZ é um movimento urbano internacional de exibição de curtas-

metragens.  A REDE SHORTCUTZ consiste em sessões regulares com entrada gratuita que 

acontecem em locais informais localizados nos mais emocionantes circuitos urbanos. 

O ambiente descontraído e próximo estimula a criação de redes e discussões entre 

profissionais, amadores, estudantes, amantes do cinema e o público em geral. 

Saiba mais em: www.cm-aveiro.pt 

 

II - ENCONTRO INTERNACIONAL DE LITERATURA PARA A 

INFÂNCIA DE AVEIRO 



A Câmara Municipal de Aveiro encontra-se a organizar em 3.ª edição o evento que se 

consolida cada vez mais como de referência na área, o Encontro Internacional de Literatura, 

Ilustração e Edição para a Infância. Terá lugar no dia 3 de julho, das 09h00 às 17h30 no ATLAS 

Aveiro. 

Destinado a Educadores de Infância, Docentes de diferentes níveis de ensino, Professores 

Bibliotecários/ equipas das Bibliotecas Escolares das escolas/agrupamentos, Animadores 

socioculturais e outros mediadores de leitura, o Encontro será híbrido (presencial e digital), sendo 

a participação gratuita, com inscrição obrigatória em https://encontroliteraturaaveiro.pt/. 

À semelhança do que foi possível vivenciar nas duas edições anteriores, no presente 

Encontro a escrita, a ilustração e/ou a edição de potencial receção infantil serão equacionadas por 

agentes nacionais e internacionais reconhecidos (académicos, escritores, ilustradores, editores, 

entre outros) que versarão tópicos como a Literatura para a Infância e as suas diferentes 

configurações textuais, ilustrativas, gráficas e editoriais, a educação literária, a mediação leitora, 

a promoção do gosto pelo livro, entre outros. Conta-se com a participação de especialistas nesta 

matéria, nomes como Cláudia Sousa Pereira, António Mota, Marta Madureira, Gémeo Luís, Rachel 

Caiano e ainda Isabel Mociño. 

O programa apresenta ainda exposições de ilustrações de Gémeo Luís, Marta Madureira 

e Rachel Caiano patentes de 26 de junho a 10 de julho que se disseminam entre a Livraria Gigões 

& Anantes e o ATLAS Aveiro. A Livraria Gigões & Anantes contará, igualmente, com a exposição 

bibliográfica e evocação de Matilde Rosa Araújo (1921-2010) pelo centenário do seu nascimento. 

 

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

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 


