Aveiro

Aveiro, conhecida como a "Veneza de Portugal" e durante algum tempo chamada de "Nova
Bragança", é uma cidade portuguesa, capital do Distrito de Aveiro, na Região Centro e
pertencente à sub-região do Baixo Vouga, com cerca de 55 291 habitantes. 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 Bernardo 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 principal cidade da sub-região do Baixo Vouga com 390 840 habitantes (2011), a sub-região
mais populosa da região Centro e a segunda cidade mais populosa no Centro de Portugal,
depois de Coimbra.
É sede de um município com 78 450 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, portuário, ferroviário, universitário e turístico.
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É um município territorialmente descontínuo, visto que compreende algumas ilhas fluviais na
Ria de Aveiro e uma porção da península costeira (freguesia de São Jacinto) com quase 25 km
de extensão que fecha a ria a ocidente. O município faz limites terrestres e aquáticos
municipais através da Ria com Ílhavo, Estarreja e Murtosa.
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