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Aveiro, 13 de julho de 2012 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

CI Região de Aveiro na Academia de Verão  

da Universidade de Aveiro 2012 
 

 A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro por deliberação do seu 

Conselho Executivo marca presença na edição de 2012 da Academia de Verão da 

Universidade de Aveiro, através da inscrição de um Grupo de vinte Jovens Estudantes 

que constituem a denominada “Turma CIRA”, e que viverão toda a semana de 15 a 20 

de Julho de 2012 na UA (e em regime de pensão completa). 

           A CI Região de Aveiro assegura o pagamento das propinas de todos Alunos da 

“Turma CIRA” num valor total de 3.000 € (do seu próprio orçamento), sendo o grupo 

constituído por dois Jovens de cada um dos Municípios associados (com exceção do 

Município de Aveiro que não aderiu), provenientes de Escolas Públicas e Privadas do 

Ensino Secundário (10º, 11º e 12º ano). 

Pretende-se com esta iniciativa reforçar o trabalho de cooperação institucional 

com a UA, estimulando a aprendizagem dos mais Jovens, através de atividades 

experimentais, laboratoriais e saídas de campo, assim como promovendo a cultura de 

dimensão intermunicipal da Região de Aveiro. 

O programa de trabalhos prevê, além das atividades organizadas pela 

Universidade de Aveiro, dois momentos dinamizados pela CI Região de Aveiro: o 

Jantar com os Presidentes no dia 16 e o Workshop com Técnicos da CI Região de 

Aveiro no dia 18. Nesses momentos os Alunos terão a oportunidade de contatar mais de 

perto com a Região de Aveiro e os seus responsáveis, enriquecendo os seus 

conhecimentos sobre o papel e importância da CI Região de Aveiro na vida dos 

Cidadãos. 

Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores 
cumprimentos,  

José Ribau Esteves, eng.  
Presidente do CE da Região de Aveiro 


