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I - ATLAS AVEIRO - BIBLIOTECA MUNICIPAL 

- PROGRAMAÇÃO 10 JULHO 2021 -  

A 10 de julho 2020, concluídas as obras de requalificação, que tiveram, por parte da 

Câmara Municipal de Aveiro, um investimento de 2,5 milhões de euros (cofinanciados a 60% pelo 

CENTRO 2020) e cujo projeto ficou a cargo do Arquiteto José Bernardo Távora, filho do arquiteto 

Fernando Távora, autor do projeto original, abriram-se as portas à comunidade, desvendando-se 

o novo nome do edifício - ATLAS, até esse dia Edifício Fernando Távora. 

Este nome sintetizou em poucas letras aquela que é a visão da autarquia para o espaço 

e para as suas novas valências, sendo “um ATLAS de pensamento e saber, com a biblioteca; um 

ATLAS de ideias e criação, no novo espaço de coworking; um ATLAS do investidor, virado para a 

promoção da cidade; um ATLAS de inovação, com a instalação do novo hub do projeto Aveiro 

Tech City”.  

No Plano Estratégico para a Cultura (PEC) é assumida a importância do “papel da cultura 

e da criatividade nos processos de reabilitação e regeneração urbana” e reconhece-se que a 

materialização do PEC “tem, necessariamente, que ser acompanhado por um programa de 

infraestruturas físicas e equipamentos que suportem a capacitação do sistema cultural e criativo”. 

A cultura está no centro da renovação e inovação urbanas e o ATLAS é “centro de pensamento, 

saber e inovação”. Esta sua “centralidade, os espaços, os recursos e os serviços, transformam-no 

num elemento catalisador de desenvolvimento cultural, social e económico da cidade”.  

Um ano depois da abertura ao público, mesmo após o encerramento de 1 mês e meio, 

devido ao confinamento provocado pelas medidas estabelecidas para o combate à Covid-19, o 

ATLAS Aveiro triplicou o número de utilizadores tendo atingido ultrapassado os 50 mil visitantes 



até junho de 2021. A Biblioteca Municipal emprestou mais de 1000 livros por mês (12113 

empréstimos). 

A 10 de julho de 2021 o ATLAS Aveiro abre portas, num sábado com horário alargado até 

à 17h e diversas iniciativas, entre as quais o lançamento do livro, pelas 11h30, sobre a história do 

edifício e das diversas facetas que assumiu ao longo dos anos com o título “ATLAS Aveiro – 

Biblioteca Municipal: edifício Fernando Távora: projeto e obra (1964-2020)”, editado pela Câmara 

Municipal de Aveiro, e uma evocação do centenário de nascimento de Mário Sacramento, com a 

realização de uma conferência intitulada “Mário Sacramento 100 anos do Nascimento – o Escritor 

no Neorrealismo Português” que inclui uma mostra bibliográfica da sua obra. 

Recebe ainda duas ações para os mais jovens: “Mala surpresa, livros na Biblioteca” por 

Ivo Prata e “Histórias do Baú” por Adélia Rodrigues da Start-Teatro. Ainda para comemorar esta 

data especial, irão ser realizadas visitas guiadas ao edifício.  

A participação em todas as ações realizadas ao longo deste dia são gratuitas, mas 

carecem de inscrição prévia obrigatória para biblioteca@cm-aveiro.pt. 

 

 

II - EVOCAÇÃO “MÁRIO SACRAMENTO: 100 ANOS DO 

NASCIMENTO” 

 

No dia 10 de julho, sábado, a Câmara Municipal de Aveiro irá homenagear Mário 

Sacramento, evocando e assinalando o centenário do seu nascimento. 

A sessão evocativa iniciará pelas 14h30 no ATLAS Aveiro e será dedicada à obra e vida 

de Mário Sacramento, escritor maior do Neorrealismo Português. A sessão contará com as 

intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, da investigadora 

da vida e obra de Mário Sacramento, Eunice Malaquias Vouillot, e do Professor e investigador de 

história contemporânea portuguesa, José Pacheco Pereira. 

Abrirá, ainda, ao público, uma exposição biográfica dedicada a Mário Sacramento e serão 

apresentados trabalhos da Comunidade Educativa da Escola Secundária Mário Sacramento / 

Agrupamento de Escolas Mário Sacramento. 

Nesta mostra será apresentada estará exposta a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade 

atribuída na passada terça-feira, dia 6 de julho, pelo Senhor Presidente da República, Prof. 

Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.” 



A sessão complementa o assinalar, pela Câmara Municipal de Aveiro, dos 100 anos de 

nascimento de Mário Sacramento, cujo primeiro momento aconteceu em julho de 2020 com o 

descerramento da placa no local onde teve o seu consultório na Avenida Dr. Lourenço Peixinho 

 

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

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


