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Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

03 ABRIL A 30 DE JUNHO

“MAKERSPACE BMI – 
JUNTOS FAZEMOS!”

O espaço “Makerspace BMI – Juntos Fazemos!”, permite a todos os 
utilizadores usufruírem em regime de livre acesso, de experiências 
que possam contribuir para o desenvolvimento da sua aprendiza-
gem e criatividade, como por exemplo a impressão 3D, ou simples-
mente a criação de objetos totalmente recicláveis. Ao longo de 
2018, a BMI oferece um programa de workshops, que contribuem 
para consolidar a biblioteca como um espaço de formação não 
formal e de aprendizagem ao longo da vida, todos os meses um 
workshop diferente, participe!

Inscrição prévia obrigatória
Dia 21: Livro Infantil
Dia 26: Desafios Elétricos
Dia 23: Espantalhos Equilibristas

Horário(s)
Ter. a sáb.: 10h00-18h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

03 A 30 DE ABRIL

EM ABRIL, LEITURAS MIL!

Em Abril, mês do Dia Internacional do Livro Infantil e do Dia Mundial 
do Livro, a Biblioteca Municipal de Anadia entra em festa, distribuin-
do prémios variados aos utilizadores que requisitem domiciliaria-
mente livros. Por cada livro requisitado, o utilizador recebe uma 
senha que o habilita a com conjunto de prémios diversos.
Durante este mês, será, ainda, entregue, a cada utilizador, um 
crachá subordinado ao tema “Eu adoro ler”.
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Sala Polivalente

Cátia Vidinhas acredita que um dia vai encontrar uma personagem 
capaz de cuspir raios de liberdade embrulhados em papel dourado, 
e que essa se tornará, a sua personagem principal. Cheia de inspira-
ção poderá então desenhar a grafite, num tom denso e ao mesmo 
tempo suave, todos os sonhos que há em si, e viver secretamente 
feliz numa viagem pelo mundo. A exposição que apresenta em 
Ílhavo é composta por uma seleção de trabalhos, com diferentes 
técnicas e formatos., inclui originais nunca expostos e trabalhos 
realizados para livros recentemente publicados
05 de maio
Ateliê de Ilustração: Vamos desenhar com a tesoura?
Neste ateliê todos participantes vão aprender a desenhar animais 
através de recortes.

Inscrição prévia obrigatória

Horário(s)
Ter. a sáb.: 10h00-18h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

04 DE ABRIL A 04 DE JUNHO

“CÁTIA VIDINHAS – ILUSTRAÇÃO” 
VAMOS DESENHAR COM A TESOURA?  
ATELIÊ DE ILUSTRAÇÃO
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BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE

07 DE ABRIL

PORQUE HOJE É SÁBADO… 
ESPETÁCULO OVO, 
PELA COMPANHIA O SOM 
DO ALGODÃO

O ovo é o início. É a primeira casa, é o calor que fermenta a vida, 
a explosão da expulsão. O primeiro grito, os olhos que se abrem, 
as asas coladas ao corpo. O Som do Algodão propõe uma primeira 
experiência em que os bebés e as suas famílias vivem a experiência 
do ovo, do nascimento, o início de tudo. A partir da adaptação do 
livro “Um Bicho Estranho” (ed. Kalandraka, esta promete ser uma 
viagem “sem fim”. Um conto para contar, onde a rima e o ritmo 
despertam os sentidos dos participantes, num jogo que pede a inte-
ração de todos na descoberta deste “ovo” que se transforma, que se 
desdobra em novas histórias a cada página. Sensações, músicas e 
histórias para descobrir num “ovo” que é um casulo de emoções.
Três espetáculos que se desenvolvem em torno do tema AVES e 
que estarão na BMMA! Aquele que voa, aquele que faz o seu ninho, 
aquele que ensina a voar, aquele que aprende, aquele que emigra, 
aquele que regressa.

Gratuita

Horário(s)
11h00

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo 
Bebés a partir dos 3 meses.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MURTOSA

07 DE ABRIL

WORKSHOP 
“PASCOAL E ROSITA”
Casa das Gerações da Murtosa

Adultos que gostem de artes manuais, pintura, costura, peças 
decorativas...e que queiram aprender com a Rute Granja, de Sobral 
de Monte Agraço, que se dedicou a estas artes.

Horário(s)
14h00-18h00

Local
Promotor
Município da Murtosa
Público-alvo 
Adultos
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Horário(s)
14h30-18h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MURTOSA

07, 14 E 21 DE ABRIL

WORKSHOP DE INICIAÇÃO 
À COSTURA 
Casa das Gerações da Murtosa

Cada vez mais se tem interesse em aprender, a reciclar e trans-
formar. Esta açao é dirigida a quem nunca teve uma máquina de 
costura e quer inicar-se nesta arte tradicional e tão atual.

Promotor
Município da Murtosa
Público-alvo 
Adultos

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

10 DE ABRIL, 15 DE MAIO E 12 DE JUNHO

ATELIER 
“A 2 É MELHOR”
Sala infanto-juvenil 

Sinopse (resumo)
Atelier “A 2 é Melhor”
O Atelier “A 2 é Melhor” é uma iniciativa dirigida a bebés até aos 
24 meses e suas famílias e tem como objetivo promover a relação 
e o brincar partindo da leitura partilhada.

A entrada é livre
Inscrições para: 
Biblioteca@cm-vagos.pt ou http://bit.ly/A2éMelhor

Horário(s)
15h00-16h00

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo 
Bebés até 24 meses e famílias 
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Dinamizadora
Maria Helena Morais Réu

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

12 DE ABRIL A 30 DE JUNHO

PROJETO 
“SENTIDOS NA LEITURA”

O projeto “SENTIDOS na Leitura” pretende desconstruir a leitura 
ao propor uma exploração dinâmica do livro através dos cinco 
sentidos. Escutar histórias e através delas descobrir o mundo com 
os sentidos bem afinados. Exige-se olhos bem abertos, ouvidos 
atentos, mãos rabinas, paladar apurado e nariz em alerta.

Gratuito
Data Limite de Inscrição
Inscrições obrigatórias até ao dia antecedente à atividade
Calendarização
12 de abril (quinta-feira): 14h30-15h30 – 3 aos 5 anos
21 de abril (sábado): 10h30-11h30 – 6 aos 10 anos
26 de abril (quinta-feira): 14h30-15h30 – 3 aos 5 anos
10 de maio (quinta-feira): 14h30-15h30 – 3 aos 5 anos
19 de maio (sábado): 10h30-11h30 – 3 aos 5 anos
24 de maio (quinta-feira): 14h30-15h30 – 3 aos 5 anos
02 de junho (sábado): 10h30-11h30 – 6 aos 10 anos
07 de junho (quinta-feira): 14h30-15h30 – 3 aos 5 anos
16 de junho (sábado): 10h30-11h30 – 3 aos 5 anos
21 de junho (quinta-feira): 14h30-15h30 – 3 aos 5 anos
30 de junho (sábado): 10h30-11h30 – 6 aos 10 anos
05 de julho (quinta-feira): 14h30-15h30 – 3 aos 5 anos

Público-alvo
Crianças dos 3 aos 10 anos
Nº de Participantes
Máximo: 20 crianças por sessão

Horário(s)
14h00-18h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha 
| RBAAV
Público-alvo
Comunidade Leitora em Geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

14 ABRIL

FESTIVAL criAtiva
Cineteatro Alba

Leitura ativa, escrita criativa e criação artística terão palco no 
criAtiva, um festival que pretende promover o gosto pelo livro e 
pela leitura no Concelho e educar para a competitividade saudável 
entre os participantes. Este ano, a grande novidade é a distinção 
de diferentes competências nos participantes, com destaque para 
o Prémio + Talento e + Expressividade, bem como as menções + 
Companheirismo, + Simpatia, + Leitor, + Criatividade, + Origi-
nalidade e + Poesia.
Os distinguidos na vertente de Leitura do criAtiva serão os apura-
dos que representarão o Município de Albergaria-a-Velha no CIL – 
Concurso Intermunicipal de Leitura, promovido pela Rede de 
Bibliotecas da CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de 
Aveiro.

Limitado à Lotação da Sala
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

20 A 21 DE ABRIL

ENCONTRO DE LITERATURA 
INFANTO-JUVENIL 
8ª EDIÇÃO

Com o tema “Novas Leituras: abrindo caminhos na era digital”, esta 
8ª edição do Encontro de Literatura Infanto-juvenil pretende ser 
um contributo da Rede de Bibliotecas de Estarreja, para o prazer 
de ler e para a promoção da leitura digital, nos diversos suportes.
O que podemos fazer, enquanto mediadores, para estimular as 
múltiplas possibilidades de leitura digital, proporcionando aos 
leitores outras formas de ler.

Para mais informações contactar:
biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | tel. 234 840 614

Promotor
Rede de Bibliotecas de Estarreja
Público-alvo
20 abril: Escolas e alunos
21 abril: Pais, Encarregados de Educação, Professores, Professores 
Bibliotecários, Educadores, Auxiliares de Educação, Bibliotecários, 
Técnicos de Biblioteca, Animadores Socioculturais e Público em geral.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

23 DE ABRIL

O 25 DE ABRIL VIVIDO 
PELOS SENIORES E 
QUESTIONADO PELOS 
JOVENS
Cineteatro Anadia

Cidadãos e utentes seniores de várias Instituições de Solidariedade 
Social do Concelho vão partilhar as suas vivências/memórias do 
25 de Abril com alunos oriundos do Agrupamento de Escolas de 
Anadia, Colégio Salesianos de Mogofores, Colégio de Nossa Senhora 
da Assunção e Escola Profissional de Anadia.
Os jovens terão a oportunidade de ouvir, na primeira pessoa, 
testemunhos sobre o 25 de Abril, e de colocar algumas questões 
a quem viveu em idade adulta este momento tão marcante da 
História de Portugal.

A sessão será aberta ao público

Horário(s)
14h00-16h30

Promotor
Câmara Municipal de Anadia
Público-alvo
Alunos do 3.º CEB e Ensino Secundário
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Horário(s)
Sáb.: 15h30

Alexandra Gomes
Psicóloga da educação e com mestrado em ciências da educação social e Intervenção 
comunitária, trabalha, individualmente e em grupo, com crianças, jovens e adultos. 
É coach profissional, speaker motivacional, consultora e formadora nas áreas 
psicopedagógica, educacional, comportamental, vocacional, comunicacional e de 
inteligência emocional. É coautora do “Manual de Psicologia do Desenvolvimento e 
da Aprendizagem” e do livro “O Poder dos 3 Saberes no Sucesso”. Nos últimos anos 
tem atuado como facilitadora de grupos de educação emocional, coaching parental 
e desenvolvimento pessoal. Acredita na essência de cada um, no reencontro consigo 
próprio e na força de um sorriso guardado para cada dia; acredita no poder das 
palavras, da gratidão e na força da expressão “Eu quero...”.
Raquel Ala dos Reis
Psicóloga e com mestrado em psicologia clínica e da saúde, trabalha no Porto e 
em Aveiro com crianças e jovens em contexto clínico. Consultora e formadora em 
programas de prevenção e tratamento de drogas, bullying, inteligência emocional e 
meditação, coach e desenvolvimento pessoal. Desenvolveu o “Projecto CresSER” na Bem 
Me Queres – Associação de Apoio à Adoção de Crianças –, 
onde acompanha as famílias. Encontra na família um terreno fértil de aprendizagem: 
dois filhos gémeos com 10 anos que lhe mostram as necessidades desta nova 
geração e a importância do amor incondicional. Apaixonada pelo autoconhecimento, 
desenvolvimento pessoal e terapias energéticas, procura ajudar crianças e famílias a 
encontrarem harmonia e paz interior.

Gratuito

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

28 DE ABRIL

“TERRA MÁGICA DE 
HUAKANDA”
Paradela Eco Café – Espaço Oficial de Bookcrossing

Da autoria de Alexandra Gomes e Raquel Ala dos Reis, “Terra Mági-
ca de Huakanda: a incrível viagem ao teu mundo interior” (inclui 
2 CD’s com 12 Meditações guiadas) trata as questões da inteli-
gência emocional, meditação, valores éticos, gestão dos medos, 
consciencialização ambiental, responsabilidade individual e social, 
alimentação saudável, chacras e psicologia positiva.
Retrata a aventura de duas crianças de Huakanda, um planeta 
muito especial. Neste planeta vivem seres muito evoluídos e com 
poderes especiais, cuja principal missão é salvar o planeta Terra.
Okury e Maysa são escolhidos para esta importante missão. Para 
isso, descem à Terra e aí chegados, os meninos ganham um corpo 
físico e renascem com a mesma energia de Luz, com força para 
mudar o mundo. Na sua jornada irão crescer em tamanho e, acima 
de tudo, em AMOR: irão evoluir!
Para cumprirem a sua missão, estas crianças terão que conseguir 
os “12 cristais da sabedoria” e ativar os “7 portais mágicos” no seu 
corpo... Só assim o planeta Terra será salvo!
Ao longo do livro, o leitor é convidado a fazer uma importante 
viagem ao seu mundo interior. Esta será uma viagem cheia de 
emocionantes aventuras, onde cada um vai decifrar enigmas, 
cumprir missões, conquistar cristais e, à medida que aprende a 
meditar, ativa os chacras do seu corpo!

Artista/entidade
Alexandra Gomes e Raquel Ala dos Reis 
Área
Apresentação de Livro
Destinatários
Crianças, Pais, Educadores, Professores I Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE

05 DE MAIO

PORQUE HOJE É SÁBADO…
HISTÓRIA COM YOGA, POR 
HELENA BURBULETA

Histórias com Yoga são momentos que promovem o bem estar-
-físico e emocional. Uma atividade em sintonia com o corpo e 
a mente, divertida e relaxante. Histórias com yoga em família, 
criando laços de amizade e amor .” 

Gratuita

Horário(s)
11h00

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo 
Famílias

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

12 DE MAIO

WORKSHOP 
“CIÊNCIA EM PROSA”

Era uma vez… histórias contadas oralmente, textos lidos, ilus-
trações reveladas… E a depuração leve de ciência, como quem, 
distraído, destila literatura. Gestos e palavras, com humor ou 
seriedade, leveza ou profundidade, juntam ficção com rigor 
científico, numa Hora de Leitura, que deixa tempo para conversar 
tranquilamente, sobre o caminho até ao momento de contar e a 
singularidade de cada contador.

Gratuito
Data Limite de Inscrição:
7 de maio

Horário(s)
15h00-17h00

Promotor
Marta Condenso – Fábrica, Centro Ciência Viva de Aveiro | 
Rede de Bibliotecas de Oliveira do Bairro
Público-alvo
Animadores socioculturais, Bibliotecários, Técnicos de Biblioteca, 
Educadores de Infância, docentes do Ensino Básico e outros 
Mediadores de Leitura
Nº de Participantes
Máximo: 40 pessoas
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

18 DE MAIO A 23 DE JUNHO

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
DE DO CARMO VIEIRA 
“RETRATOS DE AUTORES 
PORTUGUESES”

A Do Carmo Vieira importa a condição humana e, nesta exposição, 
a condição humana transparece nos rostos dos artistas, dos escri-
tores, dos que transcendem a normalidade dos dias pela sua arte, 
pela sua escrita, pelo seu talento não perdendo, contudo, a feição 
de homens e mulheres como nós, com olhares repletos de vida 
(s) e de memória (a) que a retratista busca captar na tentativa de 
aflorar a alma dos retratados.
A artista plástica Do Carmo Vieira, de seu nome Maria do Carmo 
Alves Vieira, nasceu em Vila Pouca de Aguiar na década de cinquen-
ta do século XX. Do seu percurso estudantil destaca-se o Curso de 
Produção Artística na Escola Artística Soares dos Reis. É licenciada 
em Artes Plásticas no ramo de Pintura, pela Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto. Tem participado em diversas expo-
sições coletivas e individuais.

Livre acesso

Horário(s)
Seg. a sex.: 10h00-19h00
Sáb.: 09h30-13h00

Público-alvo
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE

19 DE MAIO

CONCURSO 
INTERMUNICIPAL 
DE LEITURA
Centro de Artes de Águeda

O Conselho Intermunicipal deliberou aprovar o Regulamento do 
Concurso Intermunicipal de Leitura de 2018, assumindo a CIRA, 
como habitualmente, o pagamento dos prémios do concurso. Esta 
será a 5ª edição deste concurso.
O Concurso Intermunicipal de Leitura (CIL) é um concurso escolar, 
promovido pela Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro, dirigido a todos os estabelecimentos de ensino 
das redes pública e privada dos onze Municípios que compõem a 
CI Região de Aveiro, com o intuito de proporcionar à comunidade 
educativa uma oportunidade renovada de estimular, nos alunos, 
o gosto pelo livro e pela leitura.
O CIL decorrerá em 3 fases distintas: a 1ª fase é uma eliminatória a 
realizar nas Escolas; a 2ª fase, das Finais Municipais, será realizada 
na respetiva Biblioteca Municipal. A 3ª fase corresponde à Final 
Intermunicipal: trata-se de uma prova pública, a realizar no Muni-
cípio de Águeda, no dia 19 de maio de 2018, na qual participarão 
os concorrentes (1 por categoria) apurados nas Finas Municipais.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

30 DE MAIO

V FESTA DA REDE DE 
BIBLIOTECAS DE OVAR
Auditório do Centro de Arte de Ovar

Na quinta edição da Festa organizada pela Rede de Bibliotecas de 
Ovar, serão dadas a conhecer à comunidade algumas atividades 
desenvolvidas no âmbito da promoção da leitura através da apre-
sentação de apontamentos musicais e de dança, da dramatização 
de textos, da declamação de poemas, entre outros, protagoniza-
dos por alunos e professores de todos os níveis de ensino dos três 
Agrupamentos de Escolas do concelho que, desta forma animada 
e criativa, partilham com a plateia os seus livros e autores favoritos.

Horário(s)
18h30

Público-alvo
Comunidades educativas do concelho

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

02 A 30 JUNHO

A BIBLIOTECA E A 
APRENDIZAGEM criATIVA 
V ANIVERSÁRIO

A Biblioteca Municipal veste-se de festa no mês em que celebra o 
seu quinto aniversário. Ao longo de um mês, será, assim, palco de 
atividades para todas as idades, em que a leitura se alia a outras 
áreas do saber e a aprendizagem criativa é a rainha. Histórias ence-
nadas, exposições e conversas fazem parte do programa, que inclui 
ainda uma sessão especial de Leituras com Sabor, a 3 de junho, e 
Leituras em Movimento, a 9 de junho.

Gratuito

Horário(s)
Seg. a sex.: 10h00-19h00
Sáb.: 10h00-13H00/14h00-18h00

Promotor
SAC – Serviço de Aprendizagem Criativa | 
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Comunidade Leitora em Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

28 JUNHO A 1 DE JULHO

5.ª FEIRA DO LIVRO 
Ń  O PEQUENO PAÍS 
DOS FRUTOS”
Biblioteca e Jardim Exterior

Encontros com autores
Exposição de Ilustração
Atividades para crianças
Biblioteca Fora D´Horas: Aberta ao Público das 10h00 às 
24h00: Feira do Mirtilo

Dia 28 – 15h00
LANÇAMENTO OFICIAL DO LIVRO “O Pequeno País dos Frutos”, de 
João Pedro Mésseder e Paul Hardman, editado pela Caminho.

“O pequeno país dos frutos” que João Pedro Mésseder dedica a 
Sever do Vouga, Capital do Mirtilo, é a prova de que certos livros 
não têm idade para ser lidos. O autor convida-nos a saborear o 
pequeno fruto de bagas azuis e outros, em pequenos poemas.
João Pedro Mésseder passeia pelos pomares severenses e enamo-
ra-se dos mirtilos colhidos no fim de uma qualquer tarde de verão. 
Faz-nos pensar em como pode ser doce a vida, entre as serras, com 
vista para o rio Vouga. Com as suas vibrantes e atraentes ilustra-
ções, Paul Hardman confirma-o.
A terra devolve o que lhe damos. E em Sever do Vouga, como já 
escreveu João Pedro Mésseder, a terra dá-nos a “pequena cápsula 
de sangue”. Aqui, a esperança é azul. Da cor do mirtilo. Somos o 
pequeno país dos frutos.

Consultar programa da Feira no site da BMSV.

Horário(s)
Qui. a dom.: 10h00-24h00

Destinatários
Infantil I Geral

João Pedro Mésseder
Pseudónimo literário de José António Gomes, professor universitário, João Pedro 
Mésseder é autor de uma vasta obra, onde se destaca a literatura para a infância.
“Versos com Reversos” (Caminho, 1999) e “Palavra que voa” (Caminho, 2005) foram 
nomeados em anos diferentes para a “IBBY Honour List”. “Timor Lorosae: A Ilha do 
Sol Nascente” (Ambar,2001) foi selecionado para a lista “White Ravens 2003” pela 
Biblioteca Internacional da Juventude de Munique. “O pequeno livro das coisas” foi 
premiado com o Prémio Bissaya Barreto de Literatura para a Infância 2014. “De umas 
coisas nascem outras” venceu o Prémio Autores 2017, na categoria Melhor Livro 
Infantojuvenil.
Paul Hardman
Paul Hardman é designer gráfico e ilustrador, britânico e residente em Coimbra. O seu 
trabalho inclui projetos diversos nas áreas da cultura, edição e arquitetura. Estudou 
artes gráficas em Liverpool Art School (JMU), tem um mestrado em design gráfico de 
Camberwell College of Arts (UAL) e é estudante de Ph.D na Universidade de Coimbra, 
onde ensina Design e Multimédia.
Em 2016, ilustrou o livro “Palavras Viageiras” de João Pedro Mésseder e concebeu o seu 
primeiro livro infantil “A almoçarada do Billy Bolly”, ambos editados pela Xerefé. Paul 
Hardman gere o Studio And Paul.

Gratuito
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Horário(s)
21h30

Duração
01h30
Classificação
M/5 anos
Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Comunidade em geral

Baile para famílias no jardim da Biblioteca Municipal. 
Venham BaiLER connosco!
A partir do livro/CDR Zampadanças criou-se este baile que tem 
como repertório danças e as músicas que este livro apresenta.
Músicas de diferentes partes do mundo que recriam as melodias 
das coreografias propostas por um cozinheiro que nos guia através 
de diversos países do mundo utilizando diferentes receitas para 
ensinar-nos danças muito divertidas.
Monitora de dança: Mercedes Prieto
Músico: Sergio Cobos
Produção: PédeXumbo

Entrada livre
Para mais informações contactar:
biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | tel. 234 840 614

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

30 JUNHO

BaiLERico COM ZAMPADANÇAS
Jardim da Biblioteca Municipal de Estarreja



370.400 Pessoas
1.700 Km2

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 

REGIÃO DE AVEIRO
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FUNDOS CONTRATADOS 
DO PORTUGAL 2020
Projetos Intermunicipais/ 40 M€:
· Baixo Vouga Lagunar/ 17,6 M€;
· Educação/ 6,8 M€;
· Modernização Administrativa/ 3,4 M€;
· Prevenção e Gestão de Riscos/ 0,7 M€;
· Inovação, Empreendedorismo 
  e Emprego/ 8 M€;
· Eficiência Energética/ 3,5 M€.
Projetos Municipais/ 14,7 M€:
· Educação, Saúde e Cultura.

45% Floresta
25% Montanha

24% Áreas agrícolas
23% Áreas protegidas

12% Zonas húmidas


