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Um novo ano letivo se inicia para as nossas crianças e jovens, mas também para todos os 
funcionários (docentes e não docentes), pais e encarregados de educação que integram a 
comunidade educativa. Trata-se de um recomeçar com energia e forças renovadas, 
perseguindo o caminho da aprendizagem e do conhecimento, do desenvolvimento pessoal 
e humano. E, como habitualmente, a Câmara Municipal de Ovar continuará a pugnar por um 
sistema de educação de qualidade, com as melhores condições possíveis para todos, mesmo  
enfrentando um novo paradigma de gestão no nosso território. 
Este paradigma resulta da assunção pela autarquia, no passado dia 1 de abril e no âmbito do 
processo de Descentralização na área da Educação, de um vasto conjunto de competências que 
acrescem às que o município já desenvolvia. 
Num quadro legislativo que suscita mais dúvidas do que certezas, o Município, em parceria com 
os Diretores dos Agrupamentos de Escolas e a Delegada Regional da DGEstE (Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares), têm vindo a desenvolver um trabalho árduo e contínuo que 
garanta a transição do exercício das competências com a maior tranquilidade e qualidade possível.
Assim, ao trabalho já desenvolvido pelo Município na melhoria das condições físicas ou imateriais 
dos estabelecimentos de educação e ensino da Educação Pré-escolar e do 1ºCEB, segue-se um 
novo quadro legal que amplia significativamente o âmbito da intervenção municipal no território 
educativo.

Com o conhecimento e experiência acumulada dos anteriores movimentos descentralizadores 
e em estreita colaboração com os parceiros de todo o território educativo, assumimos a gestão 
administrativa de todos os assistentes técnicos e assistentes operacionais, sendo a sua gestão 
operacional da alçada das respectivas Direções dos Agrupamentos de Escolas. A gestão das 
refeições escolares passa também para a responsabilidade do Município, bem como a aquisição 
e distribuição dos reforços alimentares e do leite escolar. 

A organização e gestão dos transportes escolares, que já era partilhada com os Agrupamentos 
de Escolas, passou a integrar também a gestão dos transportes especializados dos alunos que 
frequentam modalidades de Educação inclusiva nos nossos estabelecimentos de ensino ou 
noutros que disponham  de ofertas educativas específicas às suas necessidades. 

A Câmara Municipal continuará a disponibilizar as Atividades de Animação e Apoio à Família para 
as crianças da Educação Pré-Escolar tendo-se no presente ano letivo implementado dois novos 
Serviços, no JI Carregal e JI de Outeiral. Para os alunos do 1º CEB, as famílias podem continuar a 
contar com o apoio e parceria estabelecidos com as Associações de Pais para a dinamização da 
Componente de Apoio à Família, e com a disponibilização do Programa Faz te às Férias nas 
interrupções letivas para os alunos da Educação Pré-Escolar e do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico.

A gestão das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), em colaboração com os 
Agrupamentos de Escolas, passam para a gestão municipal.

A autarquia passa também a ter responsabilidade de manutenção e conservação em todos os 
edifícios escolares, exceto na Escola Secundária José Macedo Fragateiro que permanece sob 
alçada da empresa Parque Escolar. Para este efeito, foi disponibilizado o montante de cerca de
 20 mil euros/ano, em média, para cada estabelecimento, valor esse que em articulação com 
os Agrupamentos de Escolas e com as necessidades existentes será executado com a maior 
brevidade possível.
As despesas de funcionamento dos edifícios escolares como comunicações, eletricidade, gás, 
material de higiene e limpeza, material de escritório e consumíveis entre outros passam também 
a ser da  responsabilidade do Município.
Ainda que este tenha sido um processo imposto aos Municípios e a toda a comunidade educativa, 
mantemos o foco no trabalho disciplinado, de forte parceria e permanente articulação com todos 
os parceiros educativos, transformando fragilidades em oportunidades e desafios em novas 
conquistas com o último propósito de fazer mais e melhor pela Educação no Município de Ovar.
A todos, um excelente ano! 

O Vice-presidente e Vereador com Competências Delegadas 
em matéria de Educação, 

(Domingos Silva )
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Destinatários | crianças da educação pré-escolar 
Calendarização | de setembro a agosto 
Local | estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar   

AAAF | ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA | PRÉ-ESCOLAR

As Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) pretendem dar 
resposta às necessidades das famílias e crianças que frequentem os 
Jardins de Infância do concelho, assegurando o acompanhamento das 
crianças na educação pré-escolar antes ou depois do período diário das 
atividades educativas e durante as interrupções letivas. A planificação 
e supervisão pedagógica das atividades compete aos agrupamentos 
de escolas, articulando com a Câmara Municipal a sua realização. 
A implementação das AAAF resultam do trabalho articulado entre o 
corpo docente e não docente, formando equipas educativas coesas, 
que trabalham de forma cooperante e colaborativa. 

APOIOS À FAMÍLIA 01
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OFERTA DOS MANUAIS ESCOLARES

A Câmara Municipal de Ovar realiza a 8ª edição do Programa de Oferta 
de Manuais Escolares. Reconhecida pelo seu alcance, confirma-se como 
medida de investimento na Educação, sobretudo na promoção de igualdade 
de direitos e oportunidades no acesso à educação, independentemente das 
condições sócio-económicas dos agregados familiares. São beneficiários 
deste Programa os alunos que frequentam as escolas do primeiro ciclo do 
ensino básico do concelho de Ovar. A medida concretiza-se pela oferta 
dos livros de fichas de Língua Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio 
e Inglês, podendo ainda beneficiar dos respetivos manuais, caso não 
lhes sejam disponibilizados pelo Ministério da Educação. Sempre 
que pedagogicamente recomendado são disponibilizados 
manuais/livros/materiais adaptados às reais necessidades 
e especificidades dos alunos.  

Destinatários | todos os alunos do 1º ciclo do 
Ensino Básico do concelho
Calendarização | de setembro a agosto 
Local | estabelecimentos de ensino
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Na promoção da igualdade no acesso à educação e à autonomia do aluno, 
a Câmara Municipal de Ovar disponibiliza apoio ao transporte dos alunos 
em idade escolar, residentes no concelho, que frequentem a escolaridade 
obrigatória e que residam a mais de 3 km do estabelecimento de ensino. 
A Câmara Municipal congrega as disponibilidades da oferta e da procura 
dos alunos e operadores, por forma a encontrar as melhores estratégias 
e soluções no acesso ao transporte escolar.  Sempre que a oferta educativa 
ou formativa não seja disponibilizada no território educativo do concelho, 
a autarquia disponibiliza igualmente esse apoio municipal aos alunos. 

Destinatários | alunos do ensino básico e secundário 
Calendarização | ano letivo 
Local de candidatura | plataforma SIGA Edubox

TRANSPORTE ESCOLAR

A igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolares 
é garantida aos alunos pelas medidas de Ação Social Escolar. 
Todos os anos, a Câmara Municipal de Ovar disponibiliza um 
conjunto de medidas de apoio no âmbito das refeições escolares, 
do material escolar, dos transportes e das visitas de estudo. 
Em tempos de instabilidade social e económica, e em situações 
de emergência social súbita, a autarquia desenvolve, ainda, outra 
medida de apoio às famílias mais vulneráveis, através do Fundo 
de Emergência Social, potenciadora de uma progressiva e efetiva 
melhoria das condições de vida das famílias do município. 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 02
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A Câmara Municipal atribui bolsas de estudo a alunos do concelho de Ovar 
inscritos em estabelecimentos e cursos do Ensino Superior Público, 
Privado/Cooperativo e Ensino Politécnico (público/privado), devidamente 
homologados.
Desta forma a autarquia contribui, de forma significativa, na promoção da 
igualdade de oportunidades dos jovens ao acesso ao ensino superior, 
apoiando todos aqueles que, não obstante as suas capacidades, são 
economicamente mais desfavorecidos.

Destinatários | alunos do ensino superior
Calendarização | outubro
Local | Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde da Câmara Municipal 

BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR

A Câmara Municipal de Ovar disponibiliza um almoço, saudável e 
equilibrado, adequado às necessidades da população escolar.  
As refeições são disponibilizadas nos refeitórios das escolas, 
e com a comparticipação familiar do seu custo, de acordo com
a situação socioeconómica dos agregados familiares. 
São igualmente servidas refeições vegetarianas, bem como refeições para 
restrições alimentares aos alunos cujos  encarregados de educação 
fundamentadamente assim o solicitem.
O lanche da manhã e da tarde é também disponibilizado aos alunos em 
situação de carência alimentar, como complemento da refeição e pretende 
ir de encontro à satisfação de um plano nutricional mais equilibrado. 
Este apoio municipal é disponibilizado também durante o período de 
interrupções letivas desde que integrado nos programas de atividades de 
apoio à família, AAAF para o pré-escolar e “Faz-te às Férias” para os alunos 
do primeiro e segundo ciclos ensino básico.

Destinatários | alunos dos estabelecimentos de educação 
e ensino públicos do concelho 
Calendarização | ano letivo 
Local de candidatura | plataforma SIGA Edubox

PROGRAMA ALIMENTAR
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Este projeto tem como objetivo reduzir a obesidade infantil. Profissionais 
da equipa de saúde escolar do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo 
Vouga realizam atividades que visam promover estilos de vida com bons 
hábitos alimentares e prática desportiva. 

Destinatários | alunos dos segundos e quartos anos de escolaridade 
Calendarização | durante o ano letivo 
Local | escolas públicas selecionadas pelo Agrupamento de Centros de 
Saúde do Baixo Vouga

NA MEDIDA CERTA

Sensibilizar pequenos e graúdos para uma alimentação saudável e 
equilibrada é o objetivo dos showcookings sobre Comida Saudável. Estas 
ações abordam temáticas diversificadas desde refeições sustentáveis, 
lanches escolares, ervas aromáticas/especiarias; refeições frescas para 
dias quentes (picnic). Os showcookings integram atividades culinárias 
envolvendo as famílias em atividades diversificadas que culminam com 
a degustação da comida confecionada por todos.  

Destinatários | pais, encarregados de educação e alunos 
Calendarização | em datas a definir 
Local | escolas do  concelho 

SHOWCOOKING SOBRE COMIDA SAUDÁVEL

SAÚDE E BEM ESTAR 03
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A deteção precoce de necessidades educacionais relativas a hábitos 
comportamentais e posturais que permitam minimizar o acontecimento de 
lesões ou a presença de dor, são os grandes objetivos do projeto + Cooluna. 

Destinatários | alunos dos quartos e quintos anos de escolaridade 
Calendarização | durante o ano letivo 
Local | escolas públicas

+ COOLUNA

Da responsabilidade dos profissionais do Centro de Saúde de Ovar, 
o Programa de Saúde Oral caracteriza-se pela realização de atividades 
de promoção da saúde que visam melhorar conhecimentos e 
comportamentos sobre alimentação e higiene oral; sendo os seus 
principais objetivos diminuir a incidência da cárie dentária e aumentar 
a percentagem de crianças livres de cáries dentárias. O programa inclui 
escovagens de dentes na educação pré-escolar e 1º ciclo; bochecho 
quinzenal de flúor para alunos do 1º ciclo; triagem das crianças do nível 
do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico para emissão de cheques dentários.

Destinatários | alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico  
Calendarização | durante o ano letivo 
Local | Agrupamento de Escolas

PROGRAMA DE SAÚDE ORAL - SR. DENTE
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A Câmara Municipal de Ovar entende que a familiarização com o meio 
aquático é uma competência básica que deve ser disponibilizada a todas
 as  crianças que frequentam os estabelecimentos públicos de educação 
pré-escolar.
Fomentar a aprendizagem e a prática desportiva, a adaptação ao meio 
aquático e a iniciação às técnicas de nado, são os principais objetivos do 
Programa Municipal  de Natação que neste ano letivo envolverá cerca 
de 700 crianças, com idades entre os 3 e os 5 anos. 

Destinatários | crianças da Educação Pré-escolar dos Jardins 
de Infância públicos
Calendarização | durante o ano letivo
Local | Piscina Municipal de Ovar e Piscina da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz
Transporte | assegurado pela autarquia

PROGRAMA MUNICIPAL DE NATAÇÃO

 

Assente na construção de uma escola inclusiva, o Município de Ovar 
disponibiliza um Programa Municipal de Natação Adaptada. Este Programa 
é direcionado a todos os alunos que frequentam os Centros de Apoio à 
Aprendizagem do concelho, a funcionar nas Escolas Básicas António Dias 
Simões e Florbela Espanca, em Ovar e Esmoriz e nas Escolas Básicas da 
Vinha- Esmoriz, S. Donato e Ponte Nova em S. João de Ovar.
O Programa Municipal de Natação Adaptada visa estimular e desenvolver 
as componentes psicomotoras, psicossociais e físicas dos alunos 
promovendo simultaneamente a sua autonomia.  

Destinatários | alunos com necessidades educativas especiais dos 
Centros de Apoio à Aprendizagem do concelho de Ovar
Calendarização | durante o ano letivo
Local | Piscina Municipal de Ovar e Piscina da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz
Transporte | assegurado pela autarquia

PROGRAMA MUNICIPAL DE NATAÇÃO ADAPTADA
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O Programa Educação Ambiental 2022/2023 apresenta vários 
projetos, visitas e oficinas que promovem um Planeta mais 
sustentável. Este ano letivo será dedicado à temática dos resíduos 
alimentares para diferentes grupos e níveis de ensino. É objetivo do 
programa de educação ambiental que crianças e adultos sejam 
capazes de repensar comportamentos, agir para a mudança e 
reforçar conteúdos programáticos com suportes e conceitos 
informais. Para dúvidas e mais informações deverá ser contactada 
a Divisão de Ambiente da Câmara Municipal de Ovar pela Ecolinha 
através do 800 204 679, ecolinha@cm-ovar.pt ou cm-ovar.pt.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 04
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As visitas guiadas ao Parque Ambiental Buçaquinho proporcionam ao 
visitante o contacto com a natureza. Visite as lagoas, observe a paisagem 
e a sua biodiversidade com momentos de birdwatching. No resto do dia 
aproveite ainda para realizar um piquenique e relaxar nos espaços verdes 
do parque. 

Destinatários | comunidade escolar/grupos
Calendarização | todo ano
Duração | 9h30 - 11h00
Local | Parque Ambiental do Buçaquinho
Custo | gratuito
Transporteassegurado para as escolas do concelho 
(sujeito a disponibilidade)

VISITA DE ESTUDO PARQUE AMBIENTAL DO BUÇAQUINHO

VISITAS 
DE ESTUDO

PROJETOS ESCOLARES
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Visite o inovador ecocentro municipal de Ovar e participe em atividades 
de educação ambiental no setor dos resíduos, onde será trabalhada a 
consciencialização dos cidadãos para os desafios do desenvolvimento 
sustentável, nomeadamente ao nível da gestão de resíduos e na adoção 
de comportamentos com vista à sua prevenção, redução e reutilização.

Destinatários | 2º e 3º ciclo e secundário 
Calendarização | todo o ano
Duração | 10h00-11h00 ou 14h00-15h00
Local | Caminho da Várzea
Custo | gratuito
Transporte | assegurado para as escolas do concelho 
(sujeito a disponibilidade)

VISITA DE ESTUDO AO ECOCENTRO DE OVAR

No Parque da Fonte do Estanislau pode efetuar uma visita guiada aos Moinhos 
de Rodizío e observar o ambiente criado pela ribeira de Louredo ou “Lourido”, 
fonte de água (Fonte Estanislau), Cascata da Sogra e espaços verdes 
enquanto percorre os novos passadiços. Os visitantes podem ainda efetuar 
uma caminhada nos trilhos de Arada e Maceda.

Destinatários | a partir do 1º ciclo
Calendarização | todo ano
Duração | 60 minutos 
Local | Fonte Estanislau Arada/Maceda
Custo | gratuito
Transporte | assegurado para as escolas do concelho 
(sujeito a disponibilidade)

VISITA DE ESTUDO À FONTE ESTANISLAU

Visite a Barrinha de Esmoriz, a zona húmida mais importante do 
norte litoral português, com visitas guiadas pelos percursos 
observando a sua biodiversidade. 

Destinatários | a partir do 1º ciclo/grupos
Calendarização | todo ano
Duração | 9h30 - 11h00
Local | Barrinha de Esmoriz
Custo | gratuito
Transporte | assegurado para as escolas do concelho 
(sujeito a disponibilidade)

VISITA DE ESTUDO BARRINHA DE ESMORIZ
VISITAS 

DE ESTUDO
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Reciclopólis é um jogo sobre uma 
cidade onde a cada jogador é dado um 
pino personalizado para a temática dos 
resíduos (pequeno camião de caixa 
aberta) que vai recolhendo resíduos à 
medida que “cai” em certas casas 
temáticas. 
Ao longo do percurso, o jogador vai 
tendo casas de sorte, azar e tarefa, nas 
quais é pedida a realização de uma 
ação relacionada com o ciclo de gestão 
dos resíduos. A pontuação final é dada 
pela quantidade de resíduos 
depositados nos pequenos 
contentores de separação seletiva no 
final da meta, que coincide com o 
Ecocentro e que simultaneamente 
consiga fazer o percurso da forma 
mais rápida.

RECICLOPÓLIS A Roda dos Resíduos é um jogo 
que adapta a tradicional roda da 
sorte. Acionando a roda dos 
resíduos, é selecionada uma 
questão que o jogador tem que 
responder. Ao responder 
corretamente, vai ganhar “moedas 
ambientais”. Ganha o jogador que, 
num período de tempo definido, 
ganhar mais moedas ambientais. 

RODA DOS RESÍDUOS

A Gincana dos Resíduos é um jogo 
de exterior, de grande formato, que 
adapta os jogos tradicionais. 
Composto por 3 estações em que 
os participantes são convidados a 
resolver desafios relacionados com 
os resíduos urbanos, interagindo 
com os seus pares.

Destinatários |  1º e 2º Ciclo do Ensino Básico
Calendarização | todo ano
Duração | 10-11:30h
Custo | gratuito
Transporte | assegurado para as escolas 
do concelho (sujeito a disponibilidade)

Local | Ecocentro de 
Ovar/escolas do 

concelho

GINCANA DOS RESÍDUOS
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As oficinas de educação ambiental “Cientistas em Ação” regressam 
novamente ao Buçaquinho e no presente ano letivo com especial destaque 
para os resíduos, nomeadamente aprender a importância da entrega dos 
resíduos em ecocentro e da separação dos biorresíduos.

Destinatários |  pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico
Calendarização |  todo ano
Duração | 9h00; 10h00; 11h00; 14h00
Local | na sala de aula/Parque Ambiental do Buçaquinho
Custo | gratuito
Transporte | assegurado para as escolas do concelho 
(sujeito a disponibilidade)

CIENTISTAS EM AÇÃO NA ESCOLA

Promover a sensibilidade ambiental e agrícola através da participação ativa 
em trabalhos agrícolas diferenciados e com objetivo educacional 
demonstrativo de um modo de produção que recorre a práticas 
sustentáveis e de impacto positivo no ecossistema agrícola.

Destinatários | 1º Ciclo do Ensino Básico
Calendarização |  2º semestre
Duração | 9h30 - 11h00
Local | Ecocentro de Ovar
Custo | gratuito
Transporte | assegurado para as escolas do concelho 
(sujeito a disponibilidade)

INICIAÇÃO NA AGRICULTURA BIOLÓGICA
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O projeto “Salva a Tua Praia” visa sensibilizar as crianças para o 
impacte humano na zona dunar e na praia, educando para a adoção de 
comportamentos adequados para a preservação da flora dunar e  das dunas.

Destinatários | 1º Ciclo do Ensino Básico
Calendarização |  2º semestre
Duração | 09h30-11h00
Local | praias do concelho de Ovar
Custo | gratuito
Transporte | assegurado para as escolas do concelho 
(sujeito a disponibilidade)

SALVA  A TUA PRAIA

Participe no projeto solidário e da promoção da mobilidade sustentável 
através da utilização das bicicletas, como melhoria da qualidade de vida e 
proteção ambiental, permitindo a angariação de fundos para atribuição de 
uma bicicleta e capacete a alunos do 2º/3º ciclo ou secundário das escolas 
do Município.

Destinatários |  2º/3º ciclo e secundário do concelho 
Calendarização |  durante o ano letivo 2022/23
Local | Parque Ambiental do Buçaquinho
Custo | gratuito

PEDALAR POR TI

Na celebração do dia mundial da árvore e das florestas, vamos trabalhar sobre 
a importância da preservação das zonas verdes.

Destinatários | 1º Ciclo do Ensino Básico
Calendarização | 20 a 24 março
Duração | 60 minutos
Local | escolas do concelho de Ovar 
Custo | gratuito

DIA DA ÁRVORE  (21 março)
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O Eco-Escolas é um programa Internacional que pretende encorajar ações 
e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Fornece fundamentalmente 
metodologia, formação, materiais pedagógicos, apoio e enquadramento ao 
trabalho desenvolvido pela escola, do qual poderá ser galardoada com a 
Bandeira Verde Eco-escolas no final do ano.

Destinatários | todos as escolas dos Agrupamentos de Ovar
Calendarização | ao longo do ano letivo: Inscrição até 30 outubro 2022
Local | escolas do concelho de Ovar 
Custo | 70€ por escola – apoiado pelo Município

ECO-ESCOLAS
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Este projeto consiste num trabalho/concurso interescolar de expressão 
artística, dedicada às turmas do 3º ano. Cada turma recebe uma tela e 
material. Depois devem elaborar em aula um trabalho que reflita a 
importância da água no seu dia-a-dia, as suas preocupações ambientais e a 
importância em específico para a comunidade em que residem. Os trabalhos 
serão expostos e avaliados no Facebook da AdRA. Todas as turmas
 participantes serão convidadas para celebrar o Dia Mundial da Água. 
O agrupamento recebe 300€ doado pela turma vencedora. 

Destinatários |  turmas do 3º ano do Município 
Calendarização | 1º semestre 
Local | escolas
Custo | gratuito

IMPORTÂNCIA DA ÁGUA

Para celebração do Dia Mundial da Água, serão proporcionados aos alunos 
atividades com o objetivo de sensibilização para o consumo de água. 

Destinatários |  alunos do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico que 
participaram no projeto: Importância da Água 
Calendarização | 22 de março de 2023
Duração | 11h00-13h00
Local | Centro de Arte Ovar
Custo | gratuito
Transporte | assegurado para as respetivas turmas

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

AdRA
(Águas da Região de Aveiro)
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O projeto-piloto “Escola sem plástico” é um projeto promovido pela “Águas da 
Região de Aveiro, S.A.”, e consiste em, através de duas ações centrais (eixos), 
e com ações de comunicação integradas com as atividades pedagógicas, 
valorizar a água da torneira e erradicar as garrafas de plástico. A AdRA é 
responsável por disponibilizar os meios necessários para assegurar a 
alternativa ao consumo de água engarrafada, fornecendo o equipamento 
de acesso à água da torneira (dispensadores de água), garantindo a sua 
manutenção e apoio técnico ao longo da duração do projeto (1 ano piloto + 2). 
As escolas abrangidas serão unicamente as que tenham ensino secundário 
(até ao 12º ano) e cada uma terá no respetivo bar o dispensador de água. 

Destinatários |  escolas do ensino secundário do Município 
Calendarização | todo ano
Local | escolas
Custo | gratuito

ESCOLA SEM  PLÁSTICO

Este projeto consiste em sessões de educação ambiental sobre 
a água de acordo e os conteúdos programático do 4º ano do 
1º Ciclo do Ensino Básico, através de aulas interativas, experiências e jogos.

Destinatários |  turmas do 4º ano do Agrupamento de Escolas de Ovar 
Calendarização | 1º semestre
Duração | 2h
Local | escolas
Custo | gratuito

ÁGUA  É VIDA
AdRA

(Águas da Região de Aveiro)
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Com este concurso, espera-se que os alunos, em grupo ou individualmente, 
desenvolvam trabalhos em vídeo onde expressem para a comunidade a 
importância de tratar bem da água. Pois a mesma água que usei hoje, usarei 
amanhã. A mesma que em tempos usaram os dinossauros. 
Cada agrupamento escolherá 2 vídeos representantes para a grande final. 
Os vencedores de cada agrupamento terão direito a um kit água e a honra de 
oferecerem ao seu agrupamento um cheque biblioteca ou multimédia, no 
valor de 300€ (por agrupamento). Os dois vídeos escolhidos por cada 
agrupamento irão depois a uma final, votação Facebook (página AdRA), 
onde será escolhido o melhor.

Destinatários | do 2º ciclo do Ensino Básico ao secundário das 
escolas do Município 
Calendarização | todo ano
Local | escolas
Custo | gratuito
Transporte | assegurado para as turmas do concelho 
(sujeito a disponibilidade)

DESTA ÁGUA BEBEREI

O roteiro da água é uma aula de campo/visita de estudo, especialmente 
desenhada para os alunos do 11º ano da área de ciências poderem ter uma 
experiência que enriqueça o que aprenderam em aula sobre o tratamento 
de água e de águas residuais.A atividade coincide com a viagem da água da 
torneira. Desde a origem, às nossas casas e, das nossas casas de volta
 à natureza, revelando que processos e infraestruturas garantem a 
qualidade da água que consumimos (visita a uma Estação  de Tratamento de 
Água) e a devolução da mesma, após utilização humana, em condições
 ambientalmente ótimas (Visita a uma Estação de Tratamento de
 Águas Residuais).

Destinatários |  turmas do 11º ano de ciências do ensino 
secundário do Município 
Calendarização | 2º semestre
Duração | 2 h
Local | escolas
Custo | gratuito
Transporte | assegurado para as turmas do concelho 
(sujeito a disponibilidade)

ROTEIROS DA ÁGUA
AdRA

(Águas da Região de Aveiro)
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Agende uma visita guiada ao Parque Ambiental Buçaquinho, Barrinha de 
Esmoriz, Parque da Fonte do Estanislau ou ao Ecocentro de Ovar.
Oferecemos momentos de aprendizagem em contacto com a natureza. 

Destinatários | grupos
Calendarização | todo ano
Duração | 9h30 - 11h00
Custo | consulte o tarifário no RAMO (Regulamento de Ambiente 
do Município de Ovar) - disponível no site cm-ovar.pt

VISITAS GUIADAS

ATIVIDADES DE PARA GRUPOS/FAMÍLIAS

As festas no Buçaquinho são uma verdadeira aventura na Natureza! 
Celebre este dia tão especial no Parque! No Buçaquinho, o aniversariante pode
escolher estre vários temas para festejar com os seus amigos no meio da
natureza.

Destinatário | infanto-juvenil (dos 6 aos 12 anos)
Calendarização | a pedido
Duração | 9h30-12h30 e 14h00-17h00 
Custo | consulte o tarifário no RAMO (Regulamento de Ambiente
do Município de Ovar) - disponível no site cm-ovar.pt

FESTAS ANIVERSÁRIOS

ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES
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Dia aberto de atividades educativas no Parque Ambiental do Buçaquinho.

Destinatários | comunidade em geral
Calendarização |  5 junho 2023 
Duração | 10h00-16h00
Custo | gratuito

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

Com recurso às máquinas do projeto global Precious Plastic, os participantes 
criam os seus próprios objetos a partir de plásticos reciclados, dando valor aos 
resíduos e conhecendo a importância da circularidade dos resíduos.

Destinatários |  alunos, professores e comunidade em geral
Calendarização | a definir
Duração | 4 horas
Local | Ecocentro de Ovar
Custo | gratuito

OFICINA PRECIOUS PLASTIC
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Pretende-se proporcionar a aquisição de novas experiências e competências 
aos grupos seniores, através de atividades ambientais sobre a importância da 
separação dos resíduos urbanos e do Ecocentro de Ovar.

Destinatários |  grupos seniores
Calendarização | todo ano
Duração | 9h30 - 11h00
Local | nas Instituições aderentes/Parque Ambiental do                                       
Buçaquinho/Ecocentro de Ovar
Custo | gratuito

SEMPRE APRENDER

Um projeto dedicado a crianças e adultos com necessidades educativas 
especiais, onde as atividades ambientais em 2022/2023 versarão sobre a 
temática da gestão dos resíduos urbanos, com enfoque no Ecocentro de Ovar 
e na separação dos biorresíduos adequadas às características dos grupos, 
tendo por objetivo despertar atitudes relacionadas, desenvolver a autonomia 
e capacidade de concretização.

Destinatários | grupos com necessidades educativas especiais 
Calendarização | todo ano
Duração | 9h30 - 11h00
Local |  nas Instituições aderentes/Parque Ambiental do 
Buçaquinho/Ecocentro de Ovar
Custo | gratuito

SEM LIMITES
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As limpezas de praia estão disponíveis para participação pela comunidade 
escolar, inseridas no projeto internacional COASTWATCH para a monitorização 
da orla costeira, registando as pressões ao nível da biodiversidade, 
contaminações e pressões antrópicas, num percurso de 500 metros
 ou ainda através do programa de monitorização de lixo marinho em praias, 
através da identificação dos resíduos mais abundantes, suas origens e fontes. 
Venha contribuir!

Destinatários | todos os níveis de ensino; grupos e associações 
Calendarização | todo ano
Duração | 3h
Local | praias do Concelho do Ovar
Custo | gratuito
Transporte | assegurado (mediante disponibilidade)

LIMPEZA DAS PRAIAS

Inicie-se na cozinha vegetariana com o desafio da sustentabilidade alimentar 
na escolha dos alimentos, preparação de refeições e separação dos 
biorresíduos. Coma saudável e sustentável, e faça mudanças de hábitos no 
seu dia-a-dia! Serão ainda temas como, alimentação biológica, desperdício 
alimentar, separação dos biorresíduos e compostagem caseira.

Destinatários | comunidade em geral
Calendarização | 1 vez por mês
Duração | 10h00 – 14h00
Local | a definir pelos serviços
Custo | gratuito

100% ORGÂNICO

25



A Escola da Floresta - Tribo Terra é um projeto destinado aos alunos da 
educação pré-escolar e do 4º ano de escolaridade que visa a sua conexão 
com a Natureza, permitindo a vivência de experiências de descoberta e 
aprendizagem na Floresta que estimulam o seu sentido de pertença, 
resiliência, autonomia e criatividade. 

Destinatários | crianças da Educação Pré-escolar dos Jardins de Infância                                        
públicos e do 4º ano de escolaridade
Calendarização | durante o ano letivo
Local | espaço florestal de S. Miguel
Transporte | assegurado pela autarquia

ESCOLA DA FLORESTA – TRIBO TERRA

Visite o laboratório de praia do projeto “Ovar é Mar” e conheça a biodiversidade 
marinha e costeira. Orientada por biólogos, o projeto está estruturado para 
todas as idades, proporcionando momentos de experimentação e atividades 
no areal. 

Destinatários | população em geral
Calendarização | julho, agosto e setembro 2023
Duração | 10h00 às 12h00 
Local | praias do Concelho do Ovar
Custo | gratuito

OVAR É MAR
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Explora os guias temáticos sobre a biodiversidade e descobre mais sobre as 
espécies de fauna e flora dos habitats existentes no concelho:  praias e dunas, 
rios e ribeiras, laguna costeira, floresta, parques e jardins.

GUIA DE BOLSO DA BIODIVERSIDADE

Nos vídeos VIVER A PRAIA poderás compreender quais os comportamentos 
a adotar durante a época balnear, para um usufruto em segurança das praias 
de Ovar. Explora os cuidados a ter com o mar, com a saúde da pele, ou mesmo 
com os valores naturais costeiros. Sê eco consciente também nos momentos 
de lazer!

VIVER A PRAIA

Inspira-te nos vídeos SPOT AMBIENTE e parte à procura dos spots de boas 
práticas ambientais no município de Ovar.  Passadiços, Ecopontos, Parques 
Caninos, Observatórios de Biodiversidade… por um território sustentável! 

SPOT AMBIENTE

Põe em prática os 15 vídeos tutoriais de construção de ação para a 
conservação. Consulta-os e sozinho ou em grupo e inicia a tua mudança 
ajudando a conservar a natureza. Desde construir um hotel de insetos passo
a passo, um ninho, um abrigo de morcegos, um alimentador de borboletas, 
entre outros, este é o teu momento da mudança!

AÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO

CONTEÚDOS DIGITAIS ABERTOS
PARA PROFESSORES, ALUNOS E COMUNIDADE EM GERAL
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Descarrega o GUIA PRÁTICO DE AMBIENTE e consulta as 50 dicas práticas de 
como ajudar a prevenir e eliminar problemas ambientais encontrando 
soluções para melhoria do ambiente no local onde resides. Sê um cidadão do 
mundo! Pensa global e age localmente em 10 temáticas diferentes: Plantas 
Invasoras, Lixo Urbano, Animais Errantes, Qualidade do Ar e Ruído, Consumo 
Doméstico de Água, Resíduos Orgânicos e Resíduos Verdes, dejetos Caninos, 
Consumo Doméstico Energético, Jardins de Polinizadores e Horta em Casa.

GUIA PRÁTICO DE AMBIENTE

Através dos cadernos temáticos com atividades sobre a Biodiversidade e o 
Ambiente locais, podem desenvolver atividades enquanto se visitam os 
espaços naturais do concelho. Os cadernos contemplam 20 atividades, que 
fazem um convite à observação, ao jogo, ao registo e à descoberta pelos 
habitats existentes no concelho:  praias e dunas, rios e ribeiras, laguna costeira, 
floresta, parques e jardins.

CADERNOS DE ATIVIDADES OUTDOOR

Parte à exploração da biodiversidade do território de Ovar e contribui, com as 
observações fotográficas, para o mapeamento da fauna e da flora locais. 
Através da plataforma Biodiversidade Ovar, podes consultar os registos dos 
cidadãos e acompanhar a dinâmica da biodiversidade ao longo do ano. 
Sê um cidadão cientista e participa!

BIODIVERSIDADE OVAR /
PLATAFORMA DIGITAL DE INVENTÁRIOS PELO CIDADÃO

/bucaquinho

disponíveis no facebook e no site

cm-ovar.pt
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Os alunos são desafiados a participar numa visita e a conhecer a história do 
edifício, os espaços e os serviços prestados dentro da Biblioteca Municipal 
para além daquilo que é de acesso livre ao público.

Destinatários | público escolar
Calendarização | com pré-inscrição através dos contactos disponíveis 
da Biblioteca Municipal de Ovar
Local | Biblioteca Municipal de Ovar
Custo | gratuito 

À DESCOBERTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

O concurso “Mais e Melhores Leitores”, inserido no plano de atividades 
da Rede de Bibliotecas de Ovar, é dinamizado pelos professores
bibliotecários e pretende incentivar e premiar o prazer de ler, de forma 
autónoma e lúdica, desde a mais tenra idade. O concurso desenvolve-se 
em duas fases: a primeira de seleção nas escolas; a segunda, no segundo 
período letivo, com provas finais e entrega de prémios na Biblioteca 
Municipal. 

Destinatários | alunos do 1º, 2º, 3º ciclos e secundário 
Calendarização | primeiro e segundo período letivo 
Local | escolas e Biblioteca Municipal de Ovar
Transporte | assegurado para a fase final municipal

15º EDIÇÃO MAIS E MELHORES LEITORES

PROMOÇÃO LEITURA 05
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O CIL é organizado pela Rede de Bibliotecas da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro e tem o intuito de proporcionar 
à comunidade educativa uma oportunidade renovada de estimular, 
nos alunos, o gosto pelo livro e pela leitura. 

Destinatários | alunos do ensino básico até ao secundário
Calendarização | final no dia 1 de abril
Local | Centro de Arte de Ovar
Custo | gratuito (sujeito a inscrição) 

9ª EDIÇÃO DO CIL- CONCURSO  INTERMUNICIPAL DE LEITURA

Aos sábados, na Biblioteca Municipal, decorrem sessões de 
contos e expressão plástica pela mão de formadores credenciados. 
As crianças têm oportunidade de participar em atividades 
multidisciplinares – leitura expressiva, escrita criativa e 
expressão plástica, entre outras – usufruindo de todos os
benefícios do contacto com os livros, com os autores e com 
as histórias que alimentam o imaginário infantil.

Destinatários | crianças dos 4 aos 9 anos de idade 
Calendarização | a definir
Local | Biblioteca Municipal de Ovar
Custo | gratuito (sujeito a inscrição)

AOS SÁBADOS, É OUTRA HISTÓRIA!
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Livros, leituras, oficinas, conversas, artes plásticas ou performativas de 
âmbito contemporâneo em perfeita relação com a natureza constituem 
o âmago do encontro literário “Gigantes Invisíveis” que se realiza 
anualmente, no Parque Ambiental do Buçaquinho. A magia da partilha 
e da aproximação ao imaginário leva os mais novos a conseguirem 
encontrar os “gigantes invisíveis” que habitam no parque.

Destinatários | alunos do quarto ano do ensino básico escolas 
públicas do concelho
Calendarização | junho 2023
Local | Parque Ambiental do Buçaquinho 
Transporte | assegurado pela Autarquia

ENCONTRO LITERÁRIO – GIGANTES INVISÍVEIS

Projeto organizado pela Rede de Bibliotecas de Ovar que visa aproximar 
os autores e os seus livros dos alunos do concelho, desde o pré-escolar 
ao secundário.

Destinatários | alunos do 1.º, 2.º, 3.º ciclos e secundário
Calendarização | a definir
Local | Biblioteca Municipal de Ovar e Bibliotecas Escolares
Custo | gratuito

VII EDIÇÃO DO AUTOR(ES) À VISTA| Itinerância Concelhia 
de Escritores, Ilustradores e Contadores de Histórias

31



O Ovar Career Camp é um programa de formação de duas semanas 
que visa auxiliar os jovens alunos a conhecerem o funcionamento 
do mercado de trabalho, experimentarem várias profissões e 
desenvolverem softskills para poderem escolher o seu futuro 
profissional. Na primeira semana decorrem as atividades de 
formação; na segunda é promovido o contacto com profissionais 
de várias empresas e organizações.  

Destinatários  | ensino secundário das Escolas do Município 
ou jovens residentes no Município a estudar noutras Escolas
Calendarização  | julho 2023
Local   | Escola de Artes e Ofícios
Refeição | almoços e lanches incluídos
Custo  | gratuito

OVAR CAREER CAMP

JUVENTUDE EM AÇÃO 06
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O Ovar Youth Robotics é uma formação dinâmica e interativa na qual 
os jovens participantes têm o seu primeiro contacto com o mundo da 
robótica e da programação, de forma prática e imersiva. Não sendo 
necessário qualquer conhecimento prévio de robótica, é possível 
aprender a construir o seu próprio robot, que, no final, levam para 
casa gratuitamente. Desenvolver softskills de autonomia, trabalho
em equipa, pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas
 e tomada de decisão, fundamentais para o sucesso pessoal e 
profissional, são alguns dos objetivos da formação.      

OVAR YOUTH ROBOTICS

Destinatários  | a partir dos 12 anos
Calendarização  | a definir
Local   | sessões descentralizadas em espaços do Município
Refeição   | almoços e lanches incluídos

O Ovar Vocation Camp é um programa de orientação vocacional 
direcionado aos jovens alunos do 9.º ano, com o intuito de os auxiliar 
na escolha da área a seguir no Ensino Secundário.  Através de
 dinâmicas de educação informal os jovens participantes 
desenvolvem ferramentas de autoconhecimento e autodescoberta 
sobre a sua personalidade e sobre a vida que gostavam de viver no 
futuro, sendo assim elementos ativos e conscientes da sua própria 
aprendizagem. 

OVAR VOCATION CAMP

Destinatários  | alunos do 9º ano que estudem 
ou residam no Município
Calendarização  | maio/junho
Local   | Escola de Artes e Ofícios
Transporte | assegurado
Refeição | lanches incluídos
Custo  | gratuito
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O Orçamento Partcipaitvo Escolar tem por objetivo a promoção de 
uma educação para a cidadania colaborante e para os valores 
democráticos, assim como o fomento das competências de oralidade e 
comunicação dos alunos. No OPE, os alunos, entre os 6 e os 18 anos, 
são chamados a intervir e a apresentar propostas de melhoria do seu 
espaço escolar, sendo estas submetidas à votação da comunidade 
escolar e, as mais votadas, concretizadas pelo Executivo Municipal. 
Por Agrupamento, existirá um Orçamento Participativo Escolar para o 
Ensino Secundário e outro para os 1.º, 2.º e 3.º ciclos, de forma a 
possibilitar  uma maior participação dos alunos dos vários graus de 
ensino.    

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 2022/2023 - OPE

Destinatários  | 1º ciclo ao Ensino Secundário, matriculados nas Escolas 
do Município de Ovar até ao final do semestre de votação de propostas
Calendarização  | a definir
Local   | Agrupamentos de Escolas do Município de Ovar + Online
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Combater o insucesso e o abandono escolar através da prevenção de 
fatores de risco e da promoção de fatores de proteção (no aluno) bem 
como da indução de fatores externos de sucesso (escola e família) são os 
principais eixos de atuação do Programa Mediadores para o Sucesso 
Escolar da Associação EPIS. Melhorar a aprendizagem e o sucesso escolar, 
reforçar a vinculação dos alunos à escola e assegurar que um número cada 
vez maior de jovens mantem sucesso escolar, com uma aprendizagem 
produtiva, e melhor preparados para a prossecução dos seus estudos no 3º 
ciclo são os principais desafios deste programa.

Destinatários | alunos do 2º ciclo   
Calendarização | durante o ano letivo 
Local | escolas 

EPIS |  EMPRESÁRIOS PARA A INCLUSÃO SOCIAL

PROMOÇÃO SUCESSO ESCOLAR 07
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A Câmara Municipal de Ovar faz parte da rede de Cidades Amigas das 
Crianças, iniciativa internacional liderada pela UNICEF, num claro 
compromisso com a adoção de uma política coordenada para a infância e 
juventude, com vista à promoção do bem-estar e direitos de todos os 
cidadãos, em particular das crianças.
Neste sentido, vai ser elaborado um novo Plano de Ação Local (PAL), 
documento congregador de programas, medidas e projetos direcionados 
às crianças e jovens, que define as prioridades e objetivos estratégicos 
do Município de Ovar nesta área, organizados em torno de Eixos Temáti-
cos.
Assim, pretende-se garantir o direito da criança à participação na vida em 
sociedade nos diferentes contextos e domínios como o meio ambiente, 
a acessibilidade e mobilidade, a educação e família, a saúde e desporto, 

CIDADE AMIGA DAS CRIANÇAS
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O programa “Faz-te às Férias” destina-se aos alunos do primeiro e 
segundo ciclos do ensino básico que frequentam as escolas públicas do 
concelho. Este Programa visa disponibilizar às famílias um serviço de 
atendimento e ocupação de tempos livres dos seus educandos, em 
períodos de férias escolares, ajustado às suas necessidades de 
compatibilização dos horários laborais com as dinâmicas da vida familiar. 
O Faz-te às Férias assenta num conjunto de iniciativas e atividades 
lúdico-pedagógicas, culturais, desportivas, científicas e artísticas, entre 
outras, que permitam desenvolver o espírito de iniciativa, a capacidade 
crítica e os sentidos de solidariedade, responsabilidade e organização.

Destinatários | alunos do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 
Calendarização | interrupções letivas
Local | escolas do concelho 
Transporte | assegurado pela autarquia

FAZ-TE ÀS FÉRIAS

FÉRIAS DIVERTIDAS 08
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As Academias de Verão permitem aos jovens estudantes do concelho a 
vivência/familiarização com o ambiente académico e universitário nas 
mais diversas áreas do conhecimento, desde as engenharias às ciências, 
das letras à psicologia, da medicina às ciências da nutrição, passando pelo 
desporto, belas artes, direito, economia e gestão, contribuindo para uma 
escolha mais esclarecida e consciente do seu futuro percurso vocacional
e universitário.

Destinatários | alunos do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário  
Calendarização | Férias de Verão 
Local |Universidade de Aveiro, Porto e Coimbra

ACADEMIAS DE VERÃO

Assente nos princípios de igualdade de oportunidades,  solidariedade e 
educação inclusiva, a Câmara Municipal de Ovar promoveu o alargamento 
dos programas Faz-te às Férias aos alunos que frequentam os Centros de 
Apoio e Aprendizagem (CAA) desde a educação pré-escolar até ao 2º 
Ciclo do Ensino Básico. Esta medida pretende para além do  apoio aos pais 
com filhos integrados nos CAA, a estimulação ativa destas crianças noutros 
contextos através de respostas especializadas, contribuindo para o seu 
desenvolvimento e bem estar.

Destinatários | alunos do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico dos 
Centros de Apoio à Aprendizagem 
Calendarização | interrupções letivas 
Local | escolas do concelho

FAZ-TE ÀS FÉRIAS ADAPTADO
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O Programa À Descoberta de Ovar concretiza-se pela realização de visitas 
guiadas a três percursos diferenciados, promovendo a nossa história local 
e dando a conhecer a origem de Ovar, a concessão dos forais, a história de 
alguns edifícios públicos e de figuras de referência na história local, assim 
como o património cultural (costumes e tradições) que identifica as gentes 
e o território do concelho de Ovar.

Cidade de Ovar/ Edifícios e figuras que contam história:
Capela de Santo António; Capela da Verónica; Paços do Concelho; Tribunal 
Judicial; Capela do Passo do Horto; Chafariz do Neptuno; Passo das Filhas 
de Jerusalém; Casa da Família Chaves; Torreão da Praça; Casa de S. Tomé; 
Museu de Ovar; Ouriversaria Carvalho;

Zona Sul/ Lugares de história  Válega:
Centro histórico de Pereira, Válega; Cais do Puxadouro; 
Senhora d’ Entreáguas

Zona Norte/ Momentos com história | Esmoriz:
Igreja Matriz de Esmoriz; Monumento ao Tanoeiro; Monumento 
à Arte Xávega; Palheiros da Praia. 

Destinatários | alunos do terceiro e quarto ano do ensino básico  
Calendarização | ano letivo
Local | Praça da República (início da “descoberta”)

À DESCOBERTA DE OVAR
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Após a inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural e Imaterial, 
a tradição pretende voltar a sair à rua em 2023, com os alunos a entoar 
melodias únicas que perpetuam esta iniciativa muito própria de Ovar. 
Com letras e músicas inéditas, o repertório é composto por três partes: 
“Saudação” aos presentes e louvor pela noite santa dos reis; “Mensagem” 
em que se celebra o nascimento de Jesus e os seus ensinamentos; 
e “Agradecimento” pela hospitalidade e ofertas.   

Destinatários | pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico
Calendarização | janeiro 2023
Local | Cidade de Ovar 

CANTAR DOS REIS

40



O Carnaval de Ovar é a grande festa da cidade e do Município, sendo 
o desfile do Carnaval das Crianças um dos pontos altos desta 
festividade. Em 2023, Ovar voltará a viver o Carnaval com miúdos e 
graúdos e as atividades serão oportunamente divulgadas.  

Destinatários | alunos do pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico
Calendarização | fevereiro 2023
Local | Cidade de Ovar 

CARNAVAL

41



42



Divisão de Educação
Rua Heliodoro Salgado, nº 16
3880-232 Ovar
Tel. 256 581 386 | Fax 256 586 611
E-mail | divieducacao@cm-ovar.pt

Divisão de Desenvolvimento 
Social e Saúde
Tel. 256 581 387
E-mail | divisocial@cm-ovar.pt

Divisão da Cultura e Desporto
Tel. 256 509 160 | Fax 256 100 217
Email | divicultovar@cm-ovar.pt

Divisão de Ambiente
ECOlinha 800 204 679
E-mail | ecolinha@cm-ovar.pt

Serviço de Juventude 
Tel. 256 581 395
E-mail | servico.juventude@cm-ovar.pt

Serviço de Biblioteca
Tel. 256 586 478
E-mail | biblioteca@cm-ovar.pt

Ecocentro de Ovar
Caminho da Várzea
3880-210 Ovar
Tel. 256 509 156

Parque Ambiental do Buçaquinho
Rua do Buçaquinho
3885, Cortegaça
Tel. 800 204 679

CONTACTO |




