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Feira de Março 2014 

 

A Feira de Março 2014 é a 580ª edição de um evento tradicional e de referência do 

Município de Aveiro e da sua Região.  

A maior montra económica da Região de Aveiro e um dos maiores parques de diversão 

do País abrem ao público já na próxima terça-feira, dia 25 de março, decorrendo até ao próximo 

dia 27 de Abril, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. 

A cerimónia de abertura da Feira de Março 2014 realiza-se amanhã, 25 de Março, pelas 

18.30 horas.  

Este ano o certame conta com mais de 250 Empresas e organiza-se com os tradicionais 

setores de exposição, comercial e de diversão. No setor de exposição participam 160 empresas, 

divididas pelas áreas da indústria, automóvel, cosmética, mobiliário, imobiliário, eventos, 

construção civil, fotografia, produtos ortopédicos, energias renováveis, climatização, decoração, 

automatismo, entre outras. 

O setor comercial (na zona exterior) apresenta 50 empresas/expositores das áreas de 

restauração, charcutaria, doçaria, farturas, pronto-a-vestir, artesanato, entre outros. Por sua vez, 

o setor de diversão, apresenta 50 divertimentos, 17 dos quais dedicados exclusivamente às 

Crianças. 

Das muitas atrações da Feira de Março 2014, destacamos os concertos dos Deolinda, 

Herman José, Pedro Abrunhosa, Virgem Suta, Quim Barreiros e Cuca Roseta, entre outros 

Artistas e Grupos Locais. 

A Feira de Março é uma bandeira especial do calendário de eventos do Município e da 

Região de Aveiro, que queremos valorizar como parte do conjunto de eventos de referência com 



expressão nacional, numa lógica de promoção do território e de convite a todos para momentos 

de lazer e de convívio. 

A Feira de Março 2014 tem entrada livre de segunda a sexta, sendo a entrada paga aos 

sábados, domingos e na segunda-feira de Páscoa. O bilhete custa €2,00 por pessoa, estreando-

se este ano, apenas aos domingos, o bilhete família com o valor de €5,00. Os dois tipos de 

bilhete permitem a visita a todo o recinto e o acesso aos concertos nos dias referenciados. 

Numa fase de transição da tipologia de gestão do Parque de Feiras e Exposições de 

Aveiro, esta edição 2014 servirá também de verificação de vários aspetos, visando a 

implementação de um novo modelo de gestão que vamos concretizar para a Feira de Março 

2015 e para o futuro do Parque.   

Fica o convite à presença de todos na certeza do gosto que temos em o/a receber, para 

bons momentos na Feira de Março 2014 e na Cidade dos Canais da Ria de Aveiro. 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

José Ribau Esteves, eng. 
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


