
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 12 de 02 de março de 2015 
 

 

I – Município de Aveiro presente na BTL 2015  
 

Integrando o stand da Turismo Centro de Portugal e apostando na promoção turística da 

Ria de Aveiro, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) esteve presente na Bolsa de Turismo de 

Lisboa, que ontem terminou, aproveitando o momento para apresentar a Operação Marítimo-

Turística dos Canais da Ria de Aveiro, integrando a programação dedicada à Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro.  

Após um profícuo trabalho de articulação entre as diferentes entidades, no sentido de 

regularizar toda a atividade existente nos canais urbanos desenvolvido durante o passado ano 

de 2014, a CMA inicia 2015 com uma nova fase de trabalho de cooperação institucional com os 

operadores marítimo-turísticos, visando a valorização e divulgação do património e turismo local, 

potenciando o produto natural de elevado valor que é a Ria de Aveiro, para as dinâmicas 

económicas do nosso território, quer ao nível municipal quer ao nível intermunicipal. 

(em anexo segue apresentação da operação marítimo-turística)  

 

II – XII Bienal de Cerâmica Artística 2015  
 

A Câmara Municipal de Aveiro prepara a 12.ª edição da Bienal de Cerâmica Artística, 

que terá lugar entre 6 de novembro e 6 de dezembro de 2015. Neste primeiro momento 

decorrem as pré-inscrições, podendo os artistas manifestar o interesse em apresentar obras a 

concurso, devendo fazê-lo para os endereços eletrónicos bienalceramica@cm-aveiro.pt ou 

museucidade@cm-aveiro.pt.  



Poderão participar na Bienal os artistas, nacionais e estrangeiros, com o máximo de 

duas obras, que serão selecionadas pelos membros do júri. As obras poderão ser trabalhos 

individuais ou coletivos. 

O certame vai atribuir três prémios: 6.000 euros para o primeiro, 4.000 euros para o 

segundo e 2.500 euros para o terceiro prémio, estando a CMA a desenvolver contactos com 

Empresas Patrocinadoras. Para além destes prémios, o júri poderá atribuir Menções Honrosas 

até ao limite de seis. As obras premiadas, excluindo as Menções Honrosas, ficam a pertencer à 

Câmara Municipal de Aveiro. 

A Bienal de Cerâmica Artística de Aveiro constitui uma referência internacional no setor, 

afirmando-se, desde 1989, como montra de inovação e desenvolvimento técnico e de importante 

dimensão cultural, assente no diálogo e confronto das tendências estéticas contemporâneas da 

cerâmica artística. 

 
 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


