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Aveiro, 07 de outubro de 2015 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

  

DIA DA REGIÃO DE AVEIRO 

- 16 DE OUTUBRO DE 2015 - 
 
  

           No próximo dia 16 de outubro de 2015 vamos realizar um conjunto de iniciativas para assinalar o DIA DA 

REGIÃO DE AVEIRO, efeméride instituída no ano de 2014 pela Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro assinalando a sua criação em 2008, utilizando esta via para o/a convidar a viver connosco momentos de 

reflexão, debate, cultura e convívio. 

          Esta comemoração é também uma aposta na crescente valorização desta dimensão da gestão do território, a 

Região de Aveiro, das conquistas que temos vindo a conseguir e das que queremos alcançar no futuro próximo 

congregando a força dos onze Municípios associados e dando continuidade à vida da Associação de Municípios da 

Ria iniciada em 1989. 

            Estamos numa fase particularmente importante da nossa vida, em que estamos a iniciar a execução de um 

vasto conjunto de programas e projetos utilizando os Fundos Comunitários do Portugal 2020, executando as 

estratégias que definimos nos últimos anos em parceria com a Universidade de Aveiro. 

            Queremos dar continuidade à boa história que fomos construindo, em parceria com as Instituições 

Públicas, as Associações, as Empresas, os Cidadãos, fazendo mais e melhor Região de Aveiro, e juntando neste 

dia todos os que são parte deste importante processo de parceria e de desenvolvimento, que é reconhecidamente, 

um caso único e de sucesso em Portugal. 

            Contamos consigo na sexta-feira, dia 16 de outubro, para dar vivas à Região de Aveiro (anexo programa). 

 

            Com os nossos melhores cumprimentos, 

            José Ribau Esteves 

            Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. 

  

 
 
Nota: Solicita-se confirmação de presença até dia 13 de Outubro, através do 

email: geral@regiaodeaveiro.pt 
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