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AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

14 DE SETEMBRO A 13 OUTUBRO

EXPOSIÇÃO
BIOBIBLIOGRÁFICA
JOSÉ RÉGIO E OS MUNDOS
EM QUE VIVEU

José Régio foi uma das mais lúcidas consciências literárias do seu
tempo. Possuidor de uma sensibilidade rara, deixou nos múltiplos
vetores da sua atividade intelectual as marcas inconfundíveis do
seu talento criador e da firme personalidade que o caracterizava.
A presente exposição biobibliográfica, dedicada à sua memória,
não só fixa os momentos mais significativos da vida e obra do
escritor, como permite confrontá-los com as realidades histórico-culturais do seu país e do mundo.
José Régio foi o professor, o poeta, o romancista, o dramaturgo,
o ensaísta, o crítico, o memorialista, o diarista, o polemista, o
desenhista, o colecionador de antiguidades, o cidadão atento e
empenhado… Estas componentes, reunidas , dão o retrato de
corpo inteiro do indivíduo e a verdadeira dimensão do Homem-Artista, “diverso e uno’’.
Esperamos que esta exposição contribua para um maior interesse e
aprofundamento da obra de uma personalidade cimeira das Letras
Portuguesas.
Texto de Isabel Cadete Novais

Exposição itinerante cedida pelo Centro de Estudos Regianos

Livre acesso Público-alvo

Público em geral

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2018

CASA DAS GERAÇÕES –
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MURTOSA
OUTUBRO A FEVEREIRO DE 2019

CONCURSO LITERÁRIO
ESCOLAR DA MURTOSA
UMA HISTÓRIA
NA MINHA RUA”
Pelo sétimo ano consecutivo, a Câmara Municipal da Murtosa, em
parceria com a Rede de Bibliotecas da Murtosa e com o Agrupamento de Escolas da Murtosa, unem esforços e lançam o Concurso
Literário Escolar da Murtosa.
Este concurso destina-se a premiar trabalhos, nas modalidades de
prosa e poesia, de alunos do concelho da Murtosa, fomentando,
dessa forma, os hábitos de leitura e escrita nas camadas jovens e
envolvendo a comunidade escolar numa atividade cultural.
A prática regular de atividades como a leitura e a escrita é um fator
primordial para o bom desenvolvimento intelectual das crianças
e dos jovens, ao estimular a sua imaginação e criatividade, potenciando a aquisição de competências e de valores de cidadania.
O V Concurso Literário Escolar da Murtosa tem como tema “Uma
História na Minha Rua” e está dividido em 4 escalões, correspondentes ao grau de ensino dos concorrentes:
a) alunos do 3.º e 4.º anos de escolaridade;
b) alunos do 5.º e 6.º anos de escolaridade;
c) alunos do 7.º aos 9.º anos de escolaridade;
d) alunos do Ensino Secundário e antigos alunos a frequentar o
Ensino Secundário (ou equivalente).
Os trabalhos deverão ser entregues até ao dia 01 de fevereiro de
2019. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis nas
escolas do concelho e nos sites da Câmara Municipal da Murtosa e
da Rede de Bibliotecas da Murtosa.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

OUTUBRO A DEZEMBRO

OUTUBRO A DEZEMBRO

“OUVINDO O IMAGINÁRIO” “SAIO DA ESTANTE
Pólo de Santiago e Pólo de Esgueira
E VOU TER CONTIGO
Partindo de alguns livros adequados às idades dos participantes, a NUM INSTANTE”
contadora cria um mundo imaginário, transformando a leitura em

suaves brisas de palavras que sussurram ao ouvido, despertando os Ruas do Bairro da Beira-Mar
sentidos e recriando o mundo. Ações que promovem uma partilha
de emoções e de conhecimento com as palavras e imagens dos “Saio da estante e vou ter contigo num instante” tem como objetivo
livros junto das crianças e dos pais.
conhecer e integrar a comunidade da Vera Cruz circundante (Bairro
da Beira-Mar) que, por diversas razões (saúde, desconhecimento
Gratuito
dos serviços da biblioteca, etc.) não tem acesso aos serviços que
à biblioteca oferece.
Mais informações
Sem sair das suas casas, os habitantes desta zona histórica da cidabiblioteca.cm-aveiro.pt | Tel. 234 386 158
de, podem requisitar livros, revistas, jornais, DVD’s, CD’s bem como
partilhar as suas histórias de vida.
Neste contexto a BMA, ao criar esta tipologia de utilizadores
responde a um dos seus objetivos de promover o papel social. Esta
ação com os seus contactos e estratégias, utiliza os recursos da
biblioteca contribuindo para a diminuição de patologias na área
da demência e de situações de solidão.
Mais informações
biblioteca.cm-aveiro.pt | Tel. 234 386 158
Promotor
Biblioteca Municipal
Público-alvo
Crianças dos 4 aos 10 anos

Horário(s)
10h30-12h00 (terças e quintas)

Promotor
Biblioteca Municipal
Público-alvo
Público sénior
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BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS
TODOS OS SÁBADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO

DRAMATIZA!
OFICINA DE TEATRO
Sala infanto-juvenil
Desenvolver e explorar capacidades dramáticas e de interação,
fomentar o gosto pela leitura e pelo teatro, através de diversos
jogos e exercícios teatrais, individuais e em grupo, assim como a
conceção de pequenas apresentações.
A entrada é livre
Sujeito a inscrição
biblioteca@cm-vagos.pt

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

13 DE OUTUBRO

CONVERSA COM…
MARIA DE OLIVEIRA DIAS
THE LOVE FOOD

Mercado Municipal – A PRAÇA
Por ocasião da celebração do Dia Mundial da Alimentação, recebemos Maria de Oliveira Dias, cuja vida é uma estrada com muitas
curvas e percursos distintos: do teatro para mundo da cozinha
vegana. Ao longo dos anos alimentou o amor pela comida e por um
estilo de vida saudável, que a guiou à criação do blogue THE LOVE
FOOD e da empresa com o mesmo nome, tirando, inclusive o curso
de Health Coach no Integrative Nutrition de Nova Iorque e de Plantbased Chef no Plantlab L.A. Escreveu os livros Os Básicos da Cozinha
Vegana e Cozinha Vegana para Bebés, Crianças e Famílias Saudáveis
e dedica-se à consultoria e ao desenvolvimento de receitas.
Gratuito

Horário(s)
11h00-12h30

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Dos 5 aos 16 anos

Horário(s)
11h30
Duração
45 min.

Promotor
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Comunidade Leitora em Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

13 DE OUTUBRO

BABY GYM
GINÁSTICA ASSISTIDA
POR CÃES

Vamos comemorar o aniversário da Biblioteca de Estarreja dando
protagonismo aos nossos amigos de quatro patas. Associamos os
livros ao Baby Gym – ginástica assistida por cães – para crianças
dos 2 aos 5 anos numa iniciativa promovida pelo Cãovida Club.
O Baby Gym é uma atividade familiar que fomenta a interação
dos bebés e crianças com cães, ajudando ao seu desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social. Esta atividade fortalece
também os laços familiares, uma vez que, muitas das vezes, as
crianças interagem com os cães por imitação dos Pais ou dos irmãos
A atividade de Baby Gym é organizada pelo Cãovida Club, um
“health club” portuense que promove a prática de exercício físico assistido por cães, para crianças, adultos e idosos. A equipa é
composta por professores de Educação Física, educadores de cães
e cães treinados, que acompanham os atletas, mesmo os mais
pequeninos, durante os treinos.

CASA DAS GERAÇÕES –
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MURTOSA

13 DE OUTUBRO

WORKSHOP DE ABÓBORAS
EM TECIDO

As abóboras são rainhas em outubro na Casa das Gerações – Biblioteca Municipal, ou não estivéssemos no mês do Halloween. Estas
são bem menos assustadoras do que as icónicas do Dia das Bruxas.
São em tecido e constituem um belo elemento decorativo e um
excelente exemplo de reutilização de materiais.
A inscrição pode ser feita presencialmente ou através do e-mail
biblioteca@cm-murtosa.pt

Gratuito
Entrega de certificado de participação
Inscrições obrigatórias e limitadas (até 10 de outubro)
biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | Tel. 234 840 614
Horário(s) Promotor
10h00
Município de Estarreja
Público-alvo
Crianças dos 2 aos 5 anos

Horário(s)
14h30

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2018

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

19 E 20 DE OUTUBRO

JORNADAS D@ INFORMAÇÃO’18
UM (CON)TRIBUTO PARA A LITERACIA MEDIÁTICA

Dia 19 de outubro
14h00 Receção aos participantes
14h30 Sessão de abertura
15h00-16h30 Literacia da Imagem
• Imagens e Leituras para o Século XXI– Jorge Barcelos,
Universidade do Porto (Doutorando)
• Media Participativos: questionando identidades através de
imagens– Dorneles Neves, Universidade do Porto (Doutorando)
• A imagem na era da cultura digital e das narrativas
alternativas – Inês Amaral, Universidade de Coimbra
16h30 Pausa para café
17h00-19h00 Literacia televisiva e fílmica
• Aprender a Ver TV – Sara Pereira, Universidade do Minho
• Media ou Moda? Uma perceção de realidade e/ou ficção?
Um ajustamento regulador? – António Costa Valente,
Universidade de Aveiro e Cine-Clube de Avanca

CURSO DE FORMAÇÃO
Duração
12H00 presenciais
Registo de Acreditação
Em processo de acreditação pelo CCPFC – Conselho Científico
Pedagógico de Formação Contínua
Formadoras
Isabel Nina (RBE)
Maria Margarida Pinho Toscano (RBE)
CFIEMO – Centro de Formação Intermunicipal
de Estarreja, Murtosa e Ovar
http://cfiemo.pt/ | cfiemo@gmail.com

Participação 10,00€

Inscrição (On-Line)
Obrigatória até 16 de outubro – limitado à lotação da sala
http://biblioteca.cm-estarreja.pt
Informações
http://biblioteca.cm-estarreja.pt | biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt |
Tel. 234 840 614

Dia 20 de outubro
9h30-13h00 A linguagem audiovisual – Ana Luísa Gonçalves,
Rede de Bibliotecas Escolares
14h30-16h00 A Publicidade à nossa Volta – Susana Paiva,
Horário(s)
Media Smart
14h00-19h00 – dia 19
16h00-16h30 Pausa para café
09h30-18h00 – dia 20
16h30-18h00 Literacia mediática – algumas experiências
pedagógicas – Maria João Filipe, Rede de Bibliotecas Escolares
18h00 Encerramento

Promotor
Rede de Bibliotecas de Estarreja
Público-alvo
Educadores, Professores, Professores Bibliotecários –
Formação acreditada e certificada pelo CFIEMO
Animadores, Mediadores da Leitura, Bibliotecários,
Técnicos de Biblioteca ou outros interessados –
Certificado de participação
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

20 DE OUTUBRO E 17 DE NOVEMBRO
BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE

13 DE OUTUBRO

PORQUE HOJE É SÁBADO…
EU QUERO A LUA!,
POR PARTÍCULAS
ELEMENTARES TEATRO
DE MARIONETAS

SABERES COM SABOR…

Saberes com Sabor… são sessões teórico-práticas que sensibilizam para a necessidade de uma alimentação saudável e equilibrada de modo a permitir uma melhor interação com o nosso estado
de saúde em geral. Pretende-se levar os utilizadores a conhecer
melhor os alimentos do dia-a-dia, tanto do ponto de vista teórico,
como prático, alargando os seus horizontes e atualizando-se.

20 de outubro
Saberes com Sabor… Alimentação infantil – 3 formas de
melhorar a alimentação dos mais pequenos, por Sara Fernandes
Tem dificuldade naquilo que deve incluir na alimentação dos
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Manuel Alegre
seus filhos?
Nesta sessão de Saberes com Sabor, vai aprender quais os cuidados
Era uma vez uma menina chamada Alice.
a ter para diversificar e melhorar a alimentação, e adesão, dos seus
Certo dia, a Alice ficou doente e diz que só há uma maneira de se filhos a novos sabores e texturas.
sentir melhor… Ter a Lua.
17 de novembro
Poderá o seu pai satisfazer a sua vontade? Ele acha que sim, até Saberes com Sabor… Presentes de Natal saudáveis e comesporque o pai da Alice é o Presidente. E o Presidente consegue tíveis, por Helena Sardo
sempre tudo.
Fazer os nossos presentes, personalizados e com ingredientes
Mas… a Lua?!
saudáveis, torna o Natal mais criativo, ecológico e, claro...saudável!
Uma história simples sobre coisas complicadas.
Inscrição prévia obrigatória (lotação limitada)
Gratuito
Mais informações
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt

Horário(s)
11h00

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Famílias

Horário(s)
Promotor
16h30 (sábado) Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2018

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

22 DE OUTUBRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

20 DE OUTUBRO

PAIS DO AVESSO
CICLO DE WORKSHOPS SOBRE
A ADOLESCÊNCIA

Sala Polivalente

11ª EDIÇÃO DO CONCURSO DE
LEITURA EM VOZ ALTA
“OUVIR LER… QUE
PRAZER!”
Quartel das Artes Dr. Alípio Sol
O Concurso de Leitura em Voz Alta, instituído pela Rede de Bibliotecas do Concelho de Oliveira do Bairro (RBOB), pretende promover
o gosto pelo livro e pela leitura nos jovens do concelho, tendo com
base os seguintes objetivos:
·· Desenvolver o gosto e o prazer pela leitura;
·· Incentivar o contacto/conhecimento de obras de autores de
Língua Portuguesa;
·· Promover o convívio entre os participantes;
·· Educar para a competitividade saudável entre os participantes;
·· Promover o espírito de cidadania.

Socorro, tenho um adolescente! Porque é que o meu filho me
responde mal? A minha filha só pensa em manicure! O meu filho
diz que já é youtuber! Porque é que a minha filha não me ouve?
Será que devo oferecer preservativos ao meu filho? Devo falar com
a minha filha sobre sexo? Cheira-me a tabaco, o que é que ele anda
a fazer? Dietas?? O meu filho não quer estudar, e agora? O meu Gratuito
filho tem um namorado! Chegou às três da manhã!!
Abertura oficial do concurso é no dia 22 de outubro
Biografia
As inscrições decorrem até ao dia 30 de novembro.
Equipa Técnica do Centro de Apoio Familiar e de Aconselhamento
Mais informações
Parental “Raio de Sol. Para Todos”, da Associação Humanitária Mão http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt | tel. 234 732 117
Amiga, de Albergaria-a-Velha, constituída por uma educadora
social, uma assistente social e uma psicóloga.
Gratuito
Inscrições Abertas
Destinatários
Horário(s)
14h30 (sábado) Pais, Educadores, Professores e Geral
Duração
3h00

Dinamização
Rede de Bibliotecas de Oliveira do Bairro
Público-alvo
Alunos de todos os ciclos de ensino
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO

NOITE DAS BRUXAS

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

27 DE OUTUBRO

OFICINA DE CONSTRUÇÃO
DE FANTOCHES

Esta actividade consiste em proporcionar às crianças uma noite
na Biblioteca, num dia muito especial – O Dia das Bruxas. Uma
noite inesquecível, com muitas leituras, jogos, teatro, entre outras
actividades lúdicas.

Sala infanto-juvenil
Baseado nos personagens de um conto, cada participante construirá um fantoche com a sua própria versão de um dos personagens.
Sujeito a inscrição
biblioteca@cm-vagos.pt

Horário(s) Promotor
Município de Vagos
15h30
Público-alvo
Infantil e Juvenil, a partir dos 5 anos

Horário(s)
20h30-10h00

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Crianças dos 8 aos 11 anos
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

10 DE NOVEMBRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

31 DE OUTUBRO

NOITE DE ARREPIAR
9.ª EDIÇÃO
Pinturas Faciais, Hora do Conto, Expressão Plástica, Jogos…
“Noite de Arrepiar” é uma ação comemorativa do Dia das Bruxas,
realizada anualmente.
As crianças envolvem-se em ambiente de suspense, com atividades
de arrepiar a espinha...
Os livros assustadores estão presentes em toda a parte...
Gratuito
Inscrições Abertas

Horário(s) Destinatários
20h30
6 a 10 anos idade
Duração
3h00

REVISTA ALBERGUE
HISTÓRIA E PATRIMÓNIO
DO CONCELHO
DE ALBERGARIA-A-VELHA
APRESENTAÇÃO DO N.º 5

Biblioteca Municipal
A Revista Albergue – História e Património do Concelho de Albergaria-a-Velha é uma publicação anual, editada pela Câmara
Municipal, que promove a investigação, preservação, valorização e divulgação do património do Concelho, levando a História
Local e o Património a um público mais vasto. No N.º5, os leitores
podem contar com artigos de especialistas de diversas áreas, que
demonstram que Albergaria-a-Velha tem um passado que vale a
pena conhecer.
Gratuito
Limitado à lotação da sala
Horário(s)
17h00
Duração
60 min.

Promotor
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Comunidade Leitora em Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

17 DE NOVEMBRO

WORKSHOP DE ILUSTRAÇÃO
POR BERNARDO
P. CARVALHO

24 DE NOVEMBRO E 22 DE DEZEMBRO

PROJETO “NÓS E AS
HISTÓRIAS”

As histórias transportam-nos para um mundo de sonho e imaginação, mas também de conhecimento e informação. O projeto
“Nós e as histórias” pretende promover encontros, motivar e envolver a comunidade com este “celeiro de histórias” que é a Biblioteca
Municipal de Oliveira do Bairro.
Se gosta de contar e ouvir histórias a Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro tem um desafio para si!...
Venha contar histórias à Biblioteca Municipal e partilhar connosco
histórias, palavras e afetos.
“Nós e as Histórias” é um projeto dirigido a todos os que gostam
de contar e ouvir histórias, aos pais, aos avós e às crianças do concelho de Oliveira do Bairro. O projeto será desenvolvido e dinamizado
em duas vertentes:
·· Contar histórias – vamos descobrir e dar espaço ao “contador
de histórias” que existe em cada um de nós, desfiando-o a
vir contar uma ou mais histórias, na Biblioteca Municipal de
Oliveira do Bairro.
·· Ouvir histórias – vamos descobrir juntos o prazer em ouvir
uma história bem contada. Vamos entrar nesse mundo mágico,
cheio de personagens fascinantes e viajar pelo mundo maravilhoso do livro e da leitura.

Workshop de Ilustração dinamizado por Bernardo P. Carvalho,
tendo como ponto de partida o livro “Atlas das Viagens e dos Exploradores: as viagens de monges, naturalistas e outros viajantes de
todos os tempos e lugares” de Isabel Minhós Martins e Bernardo
P. Carvalho.
É possível fazer mapas de quase tudo: mapas da nossa própria
cabeça, mapas que nos ligam às pessoas, mapas de lugares a que
fomos ou gostaríamos de ir. Mapas para organizarmos as ideias,
números, palavras ou apenas factos. Mapas do corpo, de uma casa,
de um lugar importante.
Neste workshop, os participantes passam a cartógrafos e dão
forma a todo tipo de mapas (reais, imaginários, misturados…).
Ninguém se vai perder… e nem vamos precisar de ir ao Google
(ou talvez sim, sabe-se lá).
Participe e aproveite para visitar a Exposição “Atlas das Viagens e
dos Exploradores” originais de ilustração de Bernardo P. Carvalho,
Gratuito
patente até dezembro de 2018.
Data limite de inscrição
Inscrições obrigatórias até ao dia antecedente à atividade
Inscrição prévia obrigatória
Lotação limitada
Informações
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
Horário(s)
Sábado

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

Mais informações
http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt | tel. 234 732 117
Dinamização
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro

Público-alvo
Público em geral
Nº de Participantes
20 crianças por sessão
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

26 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO
BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE

24 DE NOVEMBRO

PORQUE HOJE É SÁBADO…
DEVANEIOS POÉTICOS
DE UM BEBÉ, POR ANA
MOURATO

IX FEIRA MUNICIPAL
DO LIVRO

Esta actividade consiste em proporcionar à comunidade em geral,
a oportunidade de conhecer e adquirir livros de todas as editoras
nacionais, a preços reduzidos.

Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Narrativa poética onde as emoções e expressões da primeira
infância são traduzidas em poesia. As palavras ganham forma,
cor e corpo pelos movimentos, pela dança sincronizada entre a
expressividade corporal e sonora em diálogo com bebés e adultos.
Gratuito

Horário(s) Promotor
11h00
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Famílias

Horário(s)
Horário de funcionamento da BMA

Promotor
Munícipio de Anadia
Público-alvo
Público em geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

30 DE NOVEMBRO A 12 JANEIRO

EXPOSIÇÃO DE CARICATURAS DE ESCRITORES
DE ANDRÉ CARRILHO
LINHA, PONTO E VÍRGULA

Da autoria de André Carrilho, a exposição “Linha, Ponto e Vírgula”
reúne oitenta caricaturas de vários escritores nacionais, lusófonos e
Público-alvo
de outros países como, por exemplo, Augustina Bessa Luís, Alexan- Público em geral
dre O’Neill, Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner Andresen,
Carlos Drummond de Andrade, Caetano Veloso, Mia Couto, Carmén
Posadas, Charles Bukowski e Oscar Wilde, entre tantos outros.
Exposição itinerante cedida pela Casa de Camilo.
Livre acesso

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA

REGIÃO DE AVEIRO
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.

370.400 Pessoas
1.700 Km2

45% Floresta
25% Montanha

24% Áreas agrícolas
23% Áreas protegidas

12% Zonas húmidas
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