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Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 14 de 03 de março de 2015 
 

 

I – No Museu Arte Nova, ofereça uma flor!  
 

De 3 a 8 de março, o visitante é convidado a confecionar uma flor de papel, ação 

integrada nos serviços educativos do Município, e a deixar nela uma mensagem ao Museu Arte 

Nova. As flores de papel serão aplicadas em instalação ao longo da escadaria interna do Museu.   

As flores e outros elementos naturais constituem marcas da corrente arte nova, 

presentes no edifício do Museu, que contem motivos florísticos e faunísticos nas fachadas, nos 

azulejos, na cantaria e no ferro forjado.  

O ateliê do fabrico de flores de papel relaciona-se assim com a inspiração na natureza 

caraterístico do movimento arte nova.  

O Museu Arte Nova é um edifício singular atribuído a Francisco da Silva Rocha e 

Ernesto Korrodi no princípio do século XX, que foi recuperado respeitando as cores tradicionais, 

os materiais, as formas e os motivos Arte Nova, podendo ser visitado de terça-feira a domingo. 

Nos dias de semana abre entre as 9h30 e as 12h30 e as 14h00 e as 18h00. Ao fim de semana o 

horário de funcionamento decorre entre as 14h00 e as 18h00. 

 

 

II – Workshop “Ajuda os pais a poupar”  

 

Num momento em que algumas famílias se confrontam com limitações financeiras, foi 

identificada a abordagem da temática “Economia da Família para os Jovens” como um dos 

temas chave a desenvolver no âmbito da programação regular da Casa Municipal da Juventude, 

recorrendo a jogo educativos educando de forma divertida e interativa. 



Pretende-se que os mais pequenos adquiram uma noção correta do consumo, da 

poupança e da gestão do dinheiro, capacitando-os para as tomadas de decisões que o futuro 

lhes reserva. Assim, no próximo dia 13 de março a Casa Municipal da Juventude promove o 

workshop “Ajuda os pais a poupar”, pelas 10h00, numa iniciativa destinada aos alunos do 1.º 

ciclo, que contará com a participação da Professora Celeste Varum do Departamento de 

Economia, Gestão e Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro. 

Considerando a importância da temática, a iniciativa merece destaque no programa 

“Sociedade Civil” da RTP 2, hoje pelas 14h00, contando com a presença da Vereadora Raquel 

Madureira. 
 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


