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Enquadramento/Conceito  
 
O conceito global que preside ao desenvolvimento do projecto “Aveiro 250 anos, uma ideia 
para o futuro”, dinamizado pelos Amigosd’Avenida, passa por mobilizar a comunidade 
aveirense para participar nas comemorações dos 250 anos da cidade.  
Nesse sentido, entendeu-se que uma das formas privilegiadas de comemorar o aniversário 
seria estimular uma aproximação dos cidadãos com a sua cidade, convidando-os a vir para a 
rua, a conhecê-la e a participar na criação e fruição de um conjunto de micro-actividades de 
animação cultural e artística em espaço público. 
 
 
Ideia 1 – Rede de espaços públicos culturais da cidade  

 
A primeira ideia consiste numa avaliação das características de diferentes espaços 
públicos da cidade de Aveiro (por ex. Rossio, Praça do Peixe, Praça Melo Freitas, 
Avenida, Fórum, Mercado Manuel Firmino e envolvente, Praça da República, Praça 
José Estêvão,…) e de outros espaços culturais (cobertos) adjacentes, e das condições 
que cada um deles dispõe para a realização de eventos culturais e artísticos ao ar livre. 
É fundamental que no desenvolvimento desta tarefa participem pessoas com 
diferentes saberes e especialidades - urbanismo, arquitectura, sociologia, cenografia, 
acústica, iluminação, música, teatro, pintura, dança, produção de espectáculos,… 
Será ainda fundamental que o grupo que trabalhe esta tarefa avalie as condições 
logísticas/legais para a realização das actividades (articulando-se com a CM, Governo 
Civil, PSP,…) 
 
Grupo de Trabalho (em aberto): Pedro Gomes, José Mota, Gil Moreira  

 
 
Ideia 2 – Bolsa de animadores culturais e artísticos 

 
A segunda ideia passa por organizar uma bolsa de animadores sociais e culturais, 
pessoas que se disponibilizariam a participar (gratuitamente) nas actividades  de 
animação do espaço público de Aveiro, num circuito cultural que irá ser objecto de 
reflexão no âmbito da ideia anterior. 
Para a concretização da ideia era fundamental mobilizar os artistas e criativos de 
Aveiro, em particular os mais jovens e em início de carreira (eventualmente os alunos 
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da UA/Conservatório/Escolas, de Associações/Grupos/Clubes), que possam, 
eventualmente, estar disponíveis para participar com micro-actividades num programa 
de animação do espaço público.  
As actividades podem ser muito variadas, desde concertos de música, teatro de rua, 
concursos de microfilmes, projecção de fotografia antiga ao ar livre, cinema na rua, 
eno-gastronomia, doçaria, artes plásticas, instalações, concursos tecnologia, arte 
efémera, concentração de portáteis... o que a imaginação alcançar! 
Posteriormente seria interessante começar a organizar um Programa de Animação de 
Rua (uma espécie de “catálogo proactivo”), que procurasse que as actuações tivessem 
alguma regularidade e uma incidência temporal repartida (sexta-tarde, sábado 
tarde/noite, domingo manhã) para públicos diferenciados. 
 
Grupo de Trabalho (em aberto): Tânia Oliveira, Cláudia Luz, Zétó Rodrigues 

 
Ideia 3 – Contadores de Histórias (e de Estórias) de Aveiro 

 
A terceira ideia pretende tentar encontrar os Contadores de histórias (e estórias) de 
Aveiro. Existe, decerto, muita gente com interessantes histórias para contar sobre 
factos e acontecimentos relevantes da história da cidade ou também sobre lendas que 
se contem sobre Aveiro. 
Justifica-se que se aproveite este aniversário para procurar desenvolver um esforço de 
registo (em formato variado - papel, vídeo ou áudio) e/ou de apresentação pública 
desses testemunhos. 
Para além disso, podia fazer-se um esforço de pesquisa e recolha de fotografias antigas 
de Aveiro, complementando o trabalho já produzido pela CMA e por especialistas e 
interessados. E esse esforço de recolha pode ser também um interessante pretexto 
para se contarem histórias ou para animar o espaço público da cidade. 
Vários órgãos de comunicação social da cidade demonstraram interesse em apoiar 
esta ideia (e isso podia ser interessante para divulgar a ideia e para mostrar os 
resultados do que se fosse descobrindo). 
 
Grupo de Trabalho (em aberto): João Condinho, Cláudia Luz, Luísa Matias 

 
 
Outras ideias à espera: 
i) Percursos de água e redes sociais / regata de embarcações de madeira na ria (Helder 
Ventura);  
ii) Plataforma digital (História e Cultura) de Aveiro (Tânia Oliveira); 
iii) Bienal de Arte e Ciência (João Margalha); 
iv) Pedipapper Escolas (Tânia Oliveira); 
v) Grande evento cultural de rua (Zétó Rodrigues e Cristina Perestrelo) 
vi) Festival Internacional do Nada (António Morais e Joaquim Pavão) 
 
Se desejar participar no desenvolvimento deste projecto colaborativo ou enviar sugestões ou 
críticas contacte-nos através do email: amigosdavenida@gmail.com  


