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REUNIÃO COM OS AGENTES CULTURAIS E CRIATIVOS DE AVEIRO  
31MAR09, CETA 
AMIGOSD’AVENIDA 
 
 
Conclusões da reunião: 
 
No seguimento da reunião com os Agentes Culturais e Criativos de Aveiro, realizada no dia 
31MAR09, terça-feira, pelas 21:30 no CETA, onde estiveram presentes cerca de 20 
instituições, foram propostas as seguintes acções: 
 

1. Criação de uma plataforma informal de agentes culturais, aberta à participação de 
todos os agentes do sector da cultura, criatividade e áreas afins, com o objectivo de: 

a. Apoiar a criação de um programa de animação do espaço público da cidade de 
Aveiro  

b. Concertar a divulgação da actividade cultural e criativa de Aveiro  
c. Iniciar contactos para uma maior coordenação da programação cultural da 

cidade e região  
d. Pensar a forma de representação dos agentes culturais e criativos de Aveiro no 

âmbito de projectos ligados à cultura e criatividade, por ex: Agência para o 
desenvolvimento das Indústrias Criativas (http://www.addict.pt/) 

 
2. Animação do espaço público 

a. Reflectir sobre o mote para as actividades – “Aveiro – passado, presente e 
futuro” ou “250 anos de Aveiro, uma ideia para o futuro” 

b. Mobilizar a plataforma informal de agentes da cultura e criatividade para 
apoiar a dinamização da animação do espaço público -  Praça Melo Freitas (Se 
esta praça tivesse…. 250 anos), aos sábados à tarde;  

c. Cada uma das instituições presentes irá enviar uma proposta de intervenção 
na Praça, indicando o seu programa e os meios necessários; 

d. Foram sugeridas as seguintes iniciativas de animação da praça: 
i. Música ao vivo - Música.com (já este próximo sábado 4ABR, 15h) 

ii. Música ao vivo - Riff 
iii. Azulejo (Raquel) 
iv. Danças na praça (Alexandre Brito) 
v. Teatro e Tunas AAUAV (João Rosa) 

vi. Livros e Bailado (Companhia de Dança de Aveiro e Livraria Buchholz 
Aveiro) 



vii. Pintura ao ar livre e evento de ligação à abertura de exposições de 
Galerias – Circuito Praça Melo Freitas – Rua Gravito (Nuno 
Sacramento) 

viii. Espectáculo Arteriso – Graça Amaral 
ix. Sessões à noite cinema/fotografia Aveiro Antigo (Rui Bela – Onda 

Vídeo) 
x. Contadores de histórias (moliceiro e marnotos) – Rui Bela 

xi. Recriação histórica – Cristina Perestrelo 
xii. Roteiro do comércio tradicional, envolvendo os jovens – Ana 

Salgueiro 
xiii. Apresentação teatral com crianças/jovens (pela START-TEATRO), a 

partir de uma história, e de roupas cedidas pela Tempos e Ventos 
xiv. Contar histórias (envolvendo a livraria) e fazer uma ou outra 

apresentação de teatro resultante dos projectos desenvolvidos pelos 
alunos da Start 

e. Será solicitado apoio da autarquia para a concretização das propostas; 
f. O calendário das actividades está disponível em: 

http://docs.google.com/View?docID=ddtffjwn_1f3md3wch&revision=_latest 
g. Foram sugeridas as seguintes acções de divulgação do programa de animação 

da Praça 
i. Cartaz semanal da programação na Praça (utilizando um dos 

expositores) 
ii. Envolver a Associação Comercial de Aveiro, a Associação Hoteleiros do 

Distrito de Aveiro, a CMA, a UA e a AAUAV 
h. Continuar a intervenção de qualificação da praça (Palco e estrutura);  
i. Pensar em alargar a actividade a outras Praças da cidade (por ex: Praça 

Marquês de Pombal), criando “circuito cultural” 
j. Identificar e avaliar as questões de natureza burocrática/legal que 

condicionam as actividades de animação cultural do espaço público: 
i. Licenças de Esplanadas 
ii. Licenças para música ao vivo (150€/evento?)  

 
3. Divulgação da programação cultural de Aveiro  

a. Tirar partido do potencial do projecto Aveiro em Festa - 
http://www.aveiroemfesta.org/scid/aveiroemfesta/ 

b. Propor aos agentes culturais o envio regular da sua actividade para o email: 
info@aveiroemfesta.org 

c. Tirar partido dos vários espaços culturais existentes e previstos (por ex. Sala de 
Exposições do Museu St. Joana) 

d. Criar um folheto de divulgação do “circuito cultural” de Aveiro, roteiro espacial 
dos espaços de cultura e criatividade da cidade 

e. Envolver a Associação Comercial de Aveiro, a Associação Hoteleiros do Distrito 
de Aveiro, a CMA, a UA e a AAUAV na divulgação do calendário de eventos 

 
4. Os Amigosd’Avenida 

a. Registo de interesses – parceiro, intermediário, facilitador de processos 
b. Catalisador de ideias e projectos 
c. Pesquisa de boas práticas (cuidado com a escala e adequação) 

 
 



Presenças: 
 
CETA – António Morais 
Directora Museu St. Joana – Ana Margarida Ferreira 
Companhia Start-Teatro– Cláudia Statmiller 
AAUAV - João Rosa – Vice Presidente 
Oficina de Música de Aveiro – Zétó Rodrigues 
Danças Europeias - Alexandre Brito  
Senso comum – Tânia Oliveira 
OndaVídeo – Rui Bela 
Galerias Nuno Sacramento - Nuno Sacramento  
Tempos e Ventos – Cristina Perestrelo 
Joaquim Pavão – Músico 
Livraria Buchholz Aveiro - Camilo Cruz 
Arte Riso - Graça Amaral 
Escola Riff – Florbela e José Gonçalves 
Musica.com – Ana Paula Vinhas 
Companhia de Dança de Aveiro – ZéLu /Lara /Cláudia 
Associação Juvenil de Teatro – Marta 
 
Miguel Coutinho 
José Carlos Mota 
Pedro Gomes 
Lina Letra 
Cláudia Luz 
Gil Moreira 
Tiago Castro 
Raquel Pinho 
Ana Salgueiro 
Jorge Assis 
Pedro Fernandes 
 
 


