REUNIÃO
250 ANOS DE AVEIRO, UMA IDEIA PARA O FUTURO
Mobilizar a comunidade aveirense para as comemorações dos 250 anos da cidade
Salão Nobre da Associação Comercial de Aveiro, 22 JAN 09, 21h
http://amigosdavenida.blogs.sapo.pt/

SINTES E DA REUNIÃO
O salão nobre da Associação Comercial de Aveiro (a quem gostaríamos de agradecer a
amabilidade pela cedência do espaço) foi hoje palco de uma animada conversa sobre a cidade
de Aveiro, as suas práticas e dinâmicas culturais, os desafios da sua gestão e planeamento, e as
várias alternativas que se colocam ao seu desenvolvimento futuro.
Cerca de quarenta pessoas, com actividades profissionais muito distinta (docentes, autarcas,
empresários, gestores e programadores da cultura, artistas plásticos, músicos, arquitectos, comerciantes,) foram
apresentando, durante mais de duas horas e meia, ideias para dinamizar a actividade cultural
da cidade, a propósito da comemoração dos 250 anos da cidade, com uma preocupação
centrada em três aspectos fundamentais:
i) assegurar a continuidade no tempo das iniciativas que se venham a promover
(evitando esforço inglórios ou inconsequentes);
ii) idealizar um evento simbólico (a organizar em local adequado, preferencialmente
em espaço público) que congrege o envolvimento dos diversos agentes culturais da
cidade e a participação dos cidadãos;
iii) coordenar os esforços de produção, programação e divulgação cultural do que já
hoje se faz;
Entretanto, foi criado um grupo de trabalho que irá produzir uma proposta de acção que irá
ser oportunamente apresentada à comunidade.
Para finalizar, foi feito um apelo para que esta reflexão continue no blogue
(http://amigosdavenida.blogs.sapo.pt/)e na mailing-list. Quem quiser aderir deverá enviar um
email para amigosdavenida@gmail.com ).

PRINCIPAIS IDEIAS DISCUTIDAS
Encontro
 Este encontro é um sinal da necessidade que a cidade tem de se organizar melhor, para
responder aos (novos) desafios que se lhe colocam
 Encontro é um pontapé de saída, para potenciar acções
 (Muitas vezes) gastamos muitas energias, com resultados limitados
 Rede de contactos email
Programa dos 250 anos
 Programa oficial apelou à participação, mas não houve respostas (também não houve
estímulos adequados ou incentivos)
 Deve haver um esforço de valorizar as propostas do Programa Oficial
Constatações/Problemas/Oportunidades
 Estamos desorganizados no domínio da cultura
 Existe um déficit de criatividade e de garra
 Dificuldade de divulgar informação à comunidade, especialmente sobre música clássica
 Já existem ferramentas digitais de promoção cultural (Aveiro em festa, Aveiro TV,
Programa 15x15); existem protocolos com algumas entidades: RTN, AIDA, Fábrica da
Ciência;
 Hoje os projectos interessantes esbarram na Câmara
 Existe desarticulação entre agentes; mas existe uma dinâmica cultural muito relevante
 Romper com as capelinhas é muito complicado
 Fazer as coisas sem o apoio da CM é muito complicado
 Sons em Trânsito é uma referência a nível nacional
 Como ligar cultura e negócio? O problema da gestão de projectos culturais e a sua
sustentabilidade
 Já vamos tarde para o QREN
 Crise das ideias
 Não há deficit de promoção cultural em Aveiro; Músicos são muito individualistas, e por
formação profissional – passam muito tempo sozinhos
 Existe excesso de informação
 Há muito ou pouco público? Depende do tipo de oferta cultural em questão
 Existe uma crise nos modelos de sociedade que temos, mas também nas autarquias, nas
cidades e no país
Conceitos a valorizar/ter em conta
 As actividades a desenvolver devem valorizar as características físicas da cidade (a ria, o
espaço público,…) e a forma como estas características moldaram as suas gentes
 Evitar transformar a aposta em actividades culturais (exclusivamente) “alternativas” ou
dirigidas, especialmente, para jovens
 Importante discutir o conceito de cultura que se pretende; A cultura dos pequenos
eventos; A cultura das actividades inovadoras (ou criativas)? Como aproveitar o Ano
Europeu da Inovação e Criatividade?
 Aposta em actividades diferenciadoras (como sugere Leonel Moura) ligando música, teatro
e tecnologias
 Envolver instituições da cultura e das tecnologias (INOVARIA)
 Potenciar o espaço cultural (hardware) para eventos que venham de fora (software)
 Aproveitar os alunos da UA (DECA), que já se organizam (dentro de portas) para promover
as suas sessões (ensaios) com colegas; alunos que chegam à UA, normalmente já são
profissionais;
 Os apoios financeiros são importantes (QREN, CM,) mas a cultura tem que se autosustentar;













Valorizar o património (centro internacional) projectar Aveiro a nível internacional
Fazer coisas que transformem a cidade, que a façam fazer parte do mundo
(Aveiro tem demasiados estudantes, por pouco tempo) Estimular muitos microcontributos (curto prazo)
Carácter mais pedagógico das comemorações (a história da cidade)
A Festa de Anos
Trazer a cultura para a Rua
Um ano de sabática na cultura
Festa do Nada
Velhos Criativos
Fundamental aproveitar a criação dos alicerces da escola nova (novo modelo de gestão)
para questionar a articulação com o meio envolvente e com a cultura
A dificuldade em apostar em processos formativos rigorosos e de qualidade no domínio da
cultura (em particular na música), não se desviando ou deixando perverter por razões
económicas/do mercado

Propostas
 Ferramenta de comunicação e divulgação de iniciativas, que junte os diversos produtores
de eventos, públicos e privados, através da internet
 Envolver os jovens universitários
 Agenda comum (concertação) que articule os vários agentes
 No final do ano, avaliar os resultados
 Iniciativas que perdurem no tempo e que animem o espaço público
 Potenciar a ligação entre ciência e arte - A Fábrica da Ciência
 Criação de Residências Artísticas
 Incubadora de empresas criativas, à semelhança de Serralves e Fundação da Juventude
 Capital de risco para criadores culturais
 Organizar espaços físicos da cidade, para promover eventos ligados à música, vídeo e
fotografia
 Concurso de micro-filmes, envolvendo Cineclube de Aveiro
 Espectáculos de rua - Teatro de Rua, em particular sobre a história de Aveiro
 Rede de bares de Jazz; Aveiro capital dos bares de Jazz
 Sábado da música e das artes no Rossio
Exemplos inspiradores
 Eventos/happenings - Se esta rua fosse minha, Porto, Lado B
 Concertação de programação cultural Braga, Guimarães e VN Famalicão)
 Bares de Jazz em Braga

A comissão organizadora
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