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Aveiro,13 de junho de 2016 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

Apresentação do Projeto  
“Região de Aveiro em New Jersey / EUA - 2017”  

 
              O Consul de Portugal em Newark, EUA, Pedro Oliveira, apresentou à 
Comunidade Intermunicipal (CI) da Região de Aveiro uma proposta de iniciativa de 
promoção da Região de Aveiro em Newark. 
              Desenvolvidos vários contactos multilaterais, de entre os quais uma reunião em 
Aveiro, foi acordado assumir essa iniciativa com epicentro nas comemorações do Dia 
de Portugal de 2017 e com o seu lançamento público a realizar no dia 13 de junho de 
2016, em Newark. 
              Neste âmbito, uma comitiva de três membros do Conselho Intermunicipal da 
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, composta pelo seu Presidente José 
Ribau Esteves (PCM Aveiro), pelo Presidente da Câmara Municipal da Murtosa 
Joaquim Batista e o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo Fernando Caçoilo, 
deslocaram-se a Newark, EUA, onde tiveram contactos com a Comunidade Portuguesa 
e com as Autoridades Locais, em ações de estruturação e apresentação pública do 
Projeto “Região de Aveiro em New Jersey / EUA - 2017”. 
             A comitiva foi acompanhada pelo Consul de Portugal Pedro Oliveira e pelo 
Councilman de Newark, Augusto Amador, e no dia de hoje, Seg.13JUN16, cumpriu o 
seguinte programa: 
- Visita à Câmara Municipal de Newark; 
- Reunião de trabalho para definição do programa do Projeto “Região de Aveiro em 
New Jersey / EUA - 2017” e das diligências a desenvolver (foto anexa); 
- Encontro com a Comunicação Social local de língua portuguesa, para apresentação do 
Projeto “Região de Aveiro em New Jersey / EUA - 2017”. 
            O Projeto “Região de Aveiro em New Jersey / EUA - 2017” consiste num 
conjunto de eventos cujo epicentro vai decorrer em Newark aquando das comemorações 
do Dia de Portugal de 2017, na semana de 5 a 11 de junho de 2017, com ações de 
promoção da Região de Aveiro, dos seus produtos e da sua cultura, realização de 
eventos culturais, missões empresarias, entre outras, que oportunamente serão 
apresentadas com o devido pormenor. 
 
 

Visite www.regiaodeaveiro.pt e acompanhe a atividade da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro. 

 

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

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


