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“Online” 

Aveiro 
 
 
Aveiro cidade Luz a ocidente 
Irradiando cores do arco-íris 
Reflectidas nas águas da ria. 
Jardim à beira mar plantado 
De incomparável beleza 
Qual Veneza portuguesa 
Mas muito menos sombria. 
Os típicos barcos moliceiros 
Rivalizam com gôndolas e gondoleiros. 
Jóias gastronómicas sem igual  
São ovos-moles e caldeirada de enguias 
Um alto padrão neste lindo Portugal. 
Aveiro das salinas, da pesca do bacalhau 
(Que já conheceu melhores dias) 
Farol orientando a navegação  
Olhos da noite iluminando a escuridão. 
 
São Tomé - Amora 

O DISTRITO DE AVEIRO 
 
Rio Vouga por onde passa 
Não esquecerei teu encanto 
Todo o percurso nos mostras 
Como é lindo este recanto 
 
Esse comboio o vouguinha 
Passa pontes vai na brasa 
Vai tremendo pela linha 
Leva pessoas para casa 
 
Indo eu, a caminho de Viseu 
Vou e volto para Aveiro 
Pelo caminho que, é o meu 
Sem fôlego o dia inteiro 
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Na linda Ria se espelha a cidade 
Conferindo-lhe renome no país 
As ilhas na laguna, uma realidade 
Que fazem o vistante feliz 
Desde Mira até Ovar está separada 
Do mar, num estreito cordão de areia 
Até às gentes ribeirinhas, alongada 
Levando-lhes produtos de mão cheia 
Em aves aquáticas e em peixes mui ricos 
Local para desportos bem aproveitados 
Permitem aos turistas passeios magníficos 
Que nunca mais por eles são olvidados 
No museu de Aveiro abrangentes coleções 
Azujelaria, mobiliário, ourivesaria, escultura 
Espólios do Convento de Jesus, orações 
Todo o visitante pode ter esta ventura 
 
        
Fernanda Lúcia - Lisboa 
 

Aveiro  - Com a Ordem da Torre e Espada, valor e Lealdade; Ordem da Liberdade - conhecida como 
a "Veneza de Portugal" e durante algum tempo chamada de "Nova Bragança";  é uma cidade portu-
guesa, capital do Distrito de Aveiro, na Região Centro e pertencente à sub-região do Baixo Vouga, 
com cerca de 61 794 habitantes (2011). O perímetro urbano é constituído pelas freguesias de Glória e 
Vera Cruz (a área original da cidade), estendendo-se ainda para Aradas, Cacia, Esgueira, São Bernar-
do e Santa Joana. 
Fica situada a cerca de 55 km a noroeste de Coimbra e a cerca de 70 km a sul do Porto, sendo a prin-
cipal cidade da sub-região do Baixo Vouga com 390 707 habitantes (2011), a sub-região mais populo-

sa da região Centro e a segunda cidade mais populosa no Centro de Portugal, depois de Coimbra. 
É sede de um município com 78 463 habitantes (2011) e 199,77 km² de área, subdividido em 14 freguesias. O 
município é limitado a norte pelo município de Murtosa (seja através da Ria de Aveiro, seja por terra), a nordeste 
por Albergaria-a-Velha, a leste por Águeda, a sul por Oliveira do Bairro, a sudeste por Vagos e por Ílhavo (sendo os 
limites com este último concelho também feitos por terra e através da ria), e com uma faixa relativamente estreita 
de litoral no Oceano Atlântico, a oeste, através da freguesia de São Jacinto. É um importante centro urbano, portuá-
rio, ferroviário, universitário e turístico. 
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