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Aveiro, 17 de março de 2022 

NOTA DE IMPRENSA 

 

I – Momento da Região de Aveiro na BTL 2022 

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) irá dedicar a tarde do dia 18 de março 

à Região de Aveiro, no seu Stand próprio, com a promoção dos Municípios que 

integram a Comunidade Intermunicipal.  

A sessão de Boas-Vindas, com o Presidente da CI Região de Aveiro, José 

Ribau Esteves e o Presidente da Turismo Centro de Portugal (TCP), Pedro 

Machado, tem hora marcada para as 15h30, seguida da apresentação da Grande 

Rota da Ria de Aveiro. 

A Grande Rota da Ria de Aveiro (GRRA) e os roteiros da Volta à Ria em 

80 Experiências, a candidatura do Barco Moliceiro a património da UNESCO e a 

Ria de Aveiro, com o seu grande evento anual, o Ria de Aveiro Weekend, são 

alguns dos bons exemplos que a Região de Aveiro leva até Lisboa no regresso da 

BTL, após ausência de dois anos devido à pandemia de Covid-19. 

O programa, neste dia, conta ainda com a apresentação, pela Ubiwhere 

sobre a Ria de Aveiro como espaço natural e ambiental único, do IPDT – Turismo 

e Consultoria, sobre o Barco Moliceiro e a arte da carpintaria Naval. 

O stand da Região de Aveiro integrado no stand da TCP, terá ainda uma 

mostra de produtos regionais com Espumantes da Bairrada, acompanhando com 

raivas e turcos, Pão de Ló, lampreia e sabores de mirtilo, Ovos Moles, rojões e 

Bateiras do Cértima, “saínhas” e pão de cornos, bem como Broa de Avanca. 

A CIRA prossegue com atividades no dia 19 de março, com a promoção 

do Carnaval de Estarreja, enquanto que no domingo, dia 20 de março, será a vez 

de Bárbara Oliveira, cantora de Oliveira do Bairro “subir ao palco” da BTL. A 

encerrar a edição 2022 do evento, teremos uma doceira a confecionar Ovos Moles 

de Aveiro. 
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II – Região de Aveiro visita a EXPO 2022 no Dubai 

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) estará de 19 a 22 de 

março, em visita à Expo Dubai 2022, numa comitiva composta pelos 11 Presidentes dos 

Municípios que integram a Região. 

Como objetivo principal, a Região de Aveiro procura estreitar laços de amizade e 

relação internacional com Países e Regiões amigas dos Municípios Aveirenses, ao mesmo 

tempo que visa conhecer algumas das melhores políticas públicas ao nível do turismo e 

da cultura, bem como da inovação, ambiente e gestão do território, que se apresentam de 

forma muito expressiva nesta edição da Exposição Mundial. 

Do programa, destaque para a visita ao Pavilhão de Portugal, prevista para as 

11h00 (Dubai) do dia 20 de março e a visita ao Qasr Al Watan, Palácio Presidencial dos 

Emirados Árabes Unidos e à Grande Mesquita do Sheikh Zayed, que acontece no dia 

seguinte, 21 de março. 

No mesmo dia 21 de março, segunda-feira, os Presidentes de Câmara da Região 

de Aveiro serão recebidos em Abu Dahbi, por sua Excelência Senhor Embaixador de 

Portugal nos Emirados Árabes Unidos, Fernando d’Orey de Brito e Cunha Figueirinhas. 

Num mundo global em que vivemos, o desenvolvimento, as perspetivas e planos 

políticos estratégicos a médio e o longo prazo para a Região de Aveiro, merecem toda a 

atenção da Comunidade Intermunicipal, que tem nesta visita um importante contributo 

para a definição e implementação dessas mesmas políticas. 

 

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

Região de Aveiro. 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos,  

Gabinete de Comunicação,  

 Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 

 

http://www.regiaodeaveiro.pt/

