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I – ABERTURA DA EXPOSIÇÃO “AVEIRO JOVEM CRIADOR 2022”
- Celebração dos 20 anos do Concurso
patente por todo o Município No próximo dia 5 de março, sábado, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) inaugura a
Exposição do Concurso “Aveiro Jovem Criador 2022”, no Museu de Aveiro/ Santa Joana. A
abertura da 20.ª edição do Concurso contará com a presença do Presidente da CMA, Ribau
Esteves. Com curadoria de Marzia Bruno a mostra ficará patente ao público até ao dia 17 de abril.
O Concurso foi dirigido a jovens com idades dos 12 aos 17 e dos 18 aos 35, nas áreas de
Arte Digital, Audiovisual, Escrita, Fotografia, Ilustração, Música e Pintura, e tem como principal
objetivo promover a participação de todos os jovens artistas, desenvolvendo espaços de incentivo
e de divulgação das ideias produzidas nas áreas artísticas a concurso, estimulando novos talentos.
Neste concurso, de âmbito nacional regista-se, novamente, um significativo crescimento
na participação, com 377 candidaturas no total, com exibição final de 174 trabalhos. Serão
atribuídos 12 prémios, um prémio Cidade de Aveiro, oito Menções Honrosas de Autor e 28
Menções Honrosas.

Edição comemorativa
Para assinalar os 20 anos do Concurso, a CMA tem preparada a realização de uma
Exposição retrospetiva, com a apresentação pública de cerca de 50 trabalhos, de vários Artistas
Premiados nas diversas áreas das 19 edições anteriores, a decorrer em diversas localidades do
Município de Aveiro, com epicentro nos espaços das Juntas de Freguesia, de 05 de março a 30
de abril.

Locais onde pode visitar a Exposição Comemorativa:
 Junta de Freguesia de Aradas;
 Junta de Freguesia de Cacia;
 Centro Cultural de Esgueira (junto ao edifício sede da Junta de Freguesia local);
 Junta de Freguesia de Eixo e Eirol;
 Edifício da antiga Junta de Freguesia de Eirol;
 Junta de Freguesia de Oliveirinha;
 Edifício da antiga Junta de Freguesia de Nariz;
 Centro Social de Nossa Senhora de Fátima (junto ao edifício sede da Junta de
Freguesia local);
 Edifício da antiga Junta de Freguesia de Requeixo;
 Junta de Freguesia de Santa Joana;
 Junta de Freguesia de São Bernardo;
 Junta de Freguesia de São Jacinto.
O Concurso Aveiro Jovem Criador é uma aposta renovada da CMA a cada edição, que
continua o seu crescimento sustentado e de promoção de Aveiro enquanto espaço privilegiado de
Cultura e Arte, aproximando-se também cada vez mais da sociedade civil e como ação contributiva
para a Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027.

II – INQUÉRITO SOBRE A RESERVA NATURAL
DAS DUNAS DE SÃO JACINTO
Durante o presente mês de fevereiro está disponível o Inquérito com o levantamento de
opinião sobre a Reserva natural das Dunas de São Jacinto (RNDSJ). O documento está disponível
no site da Câmara Municipal de Aveiro, na área de Ambiente no menu Serviços, ou diretamente
através do link, https://bit.ly/OpiniaoReservaDunasSaoJacinto.
Trata-se de uma iniciativa da Comissão de Cogestão da Reserva Natural das Dunas de
São Jacinto, liderada pela Câmara Municipal de Aveiro (CMA), para auscultar a opinião sobre a
área protegida e que permitirá construir uma visão e uma estratégia partilhada.
Assim, a parceria de cogestão integra ainda o Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas, I. P. e representantes da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do
Ambiente, da Universidade de Aveiro, da Associação Florestal do Baixo Vouga, da Associação
Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos e do RAIZ - Instituto de
Investigação da Floresta e do Papel, destinada, especificamente, para atuar nos eixos da
promoção, da sensibilização e da comunicação da área protegida.

III – FORMAÇÕES SOBRE TECNOLOGIA
NA CASA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Numa iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Aveiro (CMA), a Casa Municipal da
Cidadania recebe, nos meses de fevereiro e março, quatro sessões sobre cuidados a ter na
utilização das novas tecnologias.
Em fevereiro a atividade está marcada para o dia 24 de fevereiro, enquanto que em março,
as sessões decorrerão nos dias 22 e 25 de março, todas com início marcado para as 14h00.
Tratam-se de sessões de esclarecimento relativas aos cuidados na utilização das novas
tecnologias, dado que a sua utilização em excesso poderá ser prejudicial para a saúde física e
mental. Assim, as sessões irão versar o tema da utilização de serviços de comunicação à
disposição de todos os que utilizam as novas tecnologias, em particular no que se refere à
utilização da forma mais segura e atenta.
As inscrições, limitadas a seis participantes em cada sessão, poderão ser feitas
previamente através de email para cidadania@cm-aveiro.pt. A ficha de inscrição está disponível
na Agenda Aveiro em https://cm-aveiro.pt ou através do link, https://bit.ly/CidadaniaTecnologias .

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

