
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 126, de 28 de setembro de 2017 
 

 

I – EXPOSIÇÃO “CARTOGRAFIA DOS CAMINHOS – DUNHUANG E O ROMÂNICO 

NA PENÍNSULA IBÉRICA” 
 

De 29 de setembro a 13 de outubro a Galeria da Antiga Capitania recebe a exposição 

“Cartografia dos Caminhos – Dunhuang e o Românico na Península Ibérica” podendo ser 

visitada de segunda a sexta, entre as 10h00-12h30 e as 13h30-18h00. 

A inauguração terá lugar amanhã, dia 29 de setembro, pelas 18h00 e contará com 

presença da Diretora do Instituto Confúcio de Madrid, Comissária da exposição e Professora 

titular da Universidad Autónoma de Madrid, Isabel Cervera, que irá proferir uma conferência 

intitulada “Transferencias culturales en el mundo medieval”. 

Inserida na programação do Festival da Lua e da celebração mundial dos Institutos 

Confúcio, esta exposição, organizada pelo Instituto Confúcio de Madrid, pelo Instituto Cervantes 

de Pequim, pelo Hanban (instituto Confúcio sede) e pela Duhuang Academy, em parceria com a 

Câmara Municipal de Aveiro e o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro, permite-nos 

revisitar, num significativo diálogo civilizacional e religioso, imagens e pinturas do românico 

peninsular e das grutas de Mogao, o maior conjunto de arte budista do mundo, situado nos 

arredores da cidade de Dunhuang, na província de Gansu, no noroeste da República Popular da 

China. Declaradas património da Humanidade pela Unesco, em 1987, estas grutas, também 

conhecidas como as “Cavernas dos Mil Budas”, foram escavadas no ano de 366, na encosta da 

Montanha Mingshashan, e situam-se estrategicamente ao longo da Rota da Seda. Esta 

verdadeira “enciclopédia da Idade Média” é constituída por 735 cavernas com inúmeras estátuas 

e mais de 45 000 metros quadrados de pinturas murais, com narrações dos sutras 



(ensinamentos orais de Buda) e representações budistas e de personagens mitológicas 

orientais. 

As imagens que constituem esta cartografia situam-se nos dois caminhos culturais (de 

peregrinação e de comércio) mais relevantes da história da humanidade: a Rota da Seda e o 

Caminho de Santiago. Como refere a Prof.ª Isabel Cervera, Diretora do Instituto Confúcio de 

Madrid e Comissária da exposição, “a Península Ibérica e Dunhuang são geografias históricas e 

culturais que não tiveram um contacto direto nos seus processos de criação e de formação de 

identidades artísticas. No entanto, a densidade dos caminhos possibilitou a viagem de ideias, 

imagens e objetos que constituíram, em cada imaginário, o conceito do outro, até que a história 

os aproximou e criou um novo mundo de ligações e caminhos […]. O monge e o peregrino, o 

comerciante e o soldado procuram neles paz e segurança, bem como partilhar os ensinamentos 

daqueles que os guiam ao longo da caminhada” (do catálogo da exposição). 

Este roteiro intercultural e inter-religioso transporta-nos à idade média e permite-nos 

aproximar ensinamentos bíblicos e dos sutras, signos e imagens do oriente e do ocidente, bem 

como perscrutar, com o nosso olhar contemporâneo, paisagens míticas povoadas por seres 

extraordinários, em que real e o imaginário convivem e as figuras interagem sem normas 

espaciais. 

 

 

II – COMEMORAÇÕES DO DIA DA ARMA DE INFANTARIA  
 

De 02 a 04 de outubro o Município de Aveiro acolhe as Comemorações do Dia da Arma 

de Infantaria, uma organização anual da responsabilidade dos Regimentos de Infantaria do 

Exercito Português, tendo o Regimento de Infantaria n.º 10 (RI10) de São Jacinto assumido essa 

responsabilidade no presente ano. 

No dia 02 de outubro terão lugar as Patrulhas D. Nuno Alvares Pereira que irão decorrer 

no interior do RI10, na área do Muranzel na Torreira e no Pinhal do Furadouro na cidade de 

Ovar. A patrulha D. Nuno Alvares Pereira (Patrono da Arma de Infantaria) é materializada num 

conjunto de oito estações no terreno e um percurso de orientação final, englobando uma forte 

componente física, técnico-tática e de liderança.  

No dia 04 de outubro pelas 11h00 terá lugar a Cerimónia Militar, no Cais da Fonte Nova 

junto ao Centro de Congressos de Aveiro, envolvendo uma parada militar e desfile com forças 

representantes de todas as Unidades de Infantaria. 



O RI10 e o Município de Aveiro convidam toda a comunidade aveirense a participar e 

envolver-se na comemoração desta efeméride.  

 

 

» Condicionamentos de trânsito: 
 

A realização da ação do dia 04 de outubro implicará alguns condicionalismos de trânsito 

nos arruamentos na proximidade ao Centro de Congressos de Aveiro, conforme informação que 

a seguir se apresenta: 

» dia 03 de outubro: trânsito condicionado no arruamento na frente do Centro de 

Congressos de Aveiro entre as 10h00 e as 12h00, para a realização do treino militar; 

» dia 04 de outubro: trânsito condicionado na frente e em todos os arruamentos de 

acesso ao Centro de Congressos de Aveiro entre as 09h30 e as 14h00, para a realização da 

Cerimónia Militar. 

 

 

III – ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2017  
 

Integrado na preparação dos atos formais para as eleições Autárquicas 2017, que 

decorrerão no próximo dia 01 de outubro, a Câmara Municipal de Aveiro está a desencadear os 

devidos procedimentos para que tudo decorra com a devida legalidade, normalidade e 

qualidade. 

Após a devida articulação com as Juntas de Freguesia, foi decidida a localização das 

Assembleias de Voto:  
 

» Freguesia de Aradas: 

- Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclo de Aradas 

» Freguesia de Cacia: 

                        - Edifício da Junta de Freguesia e Centro Social 

» Freguesia de Eixo e Eirol: 

            - Edifício da Junta de Freguesia (em Eirol) 

            - Centro Cultural de Eixo (em Eixo) 



            - Edifício da Junta de Freguesia (em Eixo) 

            - Jardim de Infância de Azurva (em Eixo) 

            - Escola Primária do Bairro de Azurva (em Eixo) 

» Freguesia de Esgueira: 

- Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica e Secundária Dr. Jaime 

Magalhães Lima 

- Centro Social de Mataduços 

- Centro Social de Taboeira  

» União de Freguesias Glória e Vera Cruz: 

            - Escola Secundária José Estevão (na Glória) 

- Escola Básica da Vera Cruz 

» Freguesia da Oliveirinha:  

- Pavilhão da Casa do Povo 

» Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz:  

            - Edifício da Junta de Freguesia (em Nariz) 

            - Salão Polivalente da Junta de Freguesia (em Nossa Senhora de Fátima) 

            - Centro Social de Requeixo (em Requeixo) 

» Freguesia de São Bernardo:  

- Edifício da Junta de Freguesia 

» Freguesia de São Jacinto:  

- Edifício da Junta de Freguesia 

» Freguesia de Santa Joana:  

- Escola Primária do Solposto 



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

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

 


