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Aveiro, 28 de março de 2022 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

Defesa da Honra dos Autarcas da CI Região de Aveiro / viagem ao Dubai 

 

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) emitiu duas notas de 

imprensa sobre a viagem dos membros do seu Conselho Intermunicipal e Secretário 

Executivo, ao Dubai, nos dias 17 e 23 de março 2022 e que abaixo se transcrevem. 

A CIRA prestou informação pública com toda a transparência desta sua iniciativa, 

quer antes quer depois da sua realização, sendo que a repercussão noticiosa dessas notas 

de imprensa foi muito reduzida, cingindo-se aos Órgãos de Comunicação Social de 

âmbito mais local em Aveiro. Nenhum dos Órgãos de Comunicação Social publicou 

qualquer uma das quatro fotos que foram enviadas na nota de imprensa de 23MAR22. 

Entendeu o jornal “Inevitável” na sua edição do dia 23MAR22 publicar, sob o 

título “Autarcas participam em viagem das Arábias” e com destaque de capa e notícia 

principal, uma foto registada ao final da tarde no deserto do Dubai, no último dia da 

viagem (dia 22), num momento de convívio e de descontração que sempre existem em 

viagens e no dia-a-dia do nosso trabalho e do trabalho das pessoas em geral, utilizando 

essa foto para denegrir a imagem dos Presidentes de Câmara da CIRA com uma especial 

incidência para com o Presidente da CIRA e da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau 

Esteves, pelo facto de ter assumido publicamente estar a ponderar uma candidatura a 

Presidente do PSD, num ataque pessoal e político sem sentido e despropositado. 

A notícia do jornal “Inevitável” – que ignorou totalmente o programa e contactos 

que realizamos - e em especial a referida foto, foi multiplicada nas redes sociais num 

processo lamentável de tentativa de prejudicar a boa imagem pública dos Autarcas da 

CIRA.  
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Entendeu o jornal “Correio da Manhã” na sua edição de 28MAR22 utilizar a 

mesma foto do jornal “Inevitável” (com destaque de capa), embora dando notícia sobre 

viagens ao Dubai de Autarcas de outras Comunidades Intermunicipais e Câmaras do País, 

e faltando à verdade com a referência de que “Ribau Esteves não respondeu ao CM sobre 

as despesas de Aveiro”. A verdade é que não foi colocada a Ribau Esteves, nem pelo CM 

nem por qualquer outro Órgão de Comunicação Social, qualquer pergunta sobre essa 

matéria.  

A viagem dos Autarcas da CIRA custou 1.930 euros cada (o valor inclui voo, 

hotel, transferes, transportes no Dubai, acompanhamento de guia, visitas com entrada 

paga como a da Expo Dubai 2020 e a maioria das refeições), tendo cada Câmara 

Municipal contratado e assumido a despesa da viagem do seu Presidente, a Câmara de 

Aveiro assumiu também a despesa da viagem do Chefe de Gabinete do Presidente e a 

CIRA assumiu a despesa do seu Secretário Executivo. Em despesas adicionais (refeições) 

não incluídas no valor acima referido, com referência aos 13 integrantes da comitiva, a 

CIRA assumiu o encargo de 1.251 euros.  

Entendem os Presidentes de Câmara da CIRA dar nota pública do seu protesto 

pela utilização mal intencionada da referida foto e pela incorreção de notícias que apenas 

pretendem afetar a sua boa reputação pública, não informando sobre o essencial do 

programa desta ação, fazendo-o por esta via em defesa da sua honra e do seu bom nome. 

 

 

Nota de Imprensa de 17MAR22:  

(I - Momento da Região de Aveiro na BTL 2022) (…) 

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 
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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. 

 

Nota de Imprensa de 23MAR22:  

A comitiva da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) terminou 

hoje a sua viagem ao Dubai, com a chegada a Lisboa ao final da manhã. 

A comitiva da CIRA visitou a Expo Dubai 2020, tendo dedicado o dia 20 e uma 

atenção especial ao Pavilhão de Portugal onde foi recebida pelo Diretor do Pavilhão, 

tendo os onze Presidentes de Câmara assinado o livro de honra do Pavilhão de 

Portugal. De forma organizada foram visitados os Pavilhões da Alemanha, Arábia 

Saudita, Kazaquistão, Suécia, Suiça, entre vários outros. 

Foi realizada uma reunião com o Embaixador de Portugal nos Emiratos Árabes 

Unidos (EAU), no dia 21 em Abu Dhabi, tendo como temas principais a cooperação 

institucional entre Portugal e os EAU e as oportunidades de negócio para as 

empresas da Região de Aveiro e de Portugal. 

Uma visita muito relevante foi ao Centro Espacial do Dubai, no dia 22, uma 

entidade com um caráter diferenciador, que concebeu, produziu, lançou e gere 

satélites, entre outras atividades ligadas ao espaço e ao apoio à gestão do território, 

e que tem uma política de trabalho em cooperação aberta ao mundo, tendo sido 
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referenciadas oportunidades para a Universidade de Aveiro e para empresas da 

Região de Aveiro de várias áreas nomeadamente das TICE e da robótica. 

A dimensão multicultural do Dubai e dos EAU é uma marca distintiva que a 

delegação da CIRA fez questão de conhecer, com vários dos contactos realizados, em 

especial no dia 22 no “Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding”, que 

promove a história das gentes que vivem no Dubai e as culturas das suas múltiplas 

proveniências, num respeitador equilíbrio de convivência pacífica e contributiva 

para a riqueza cultural do Emirato e para a estratégia de promoção turística, sendo 

uma experiência muito interessante para um território como é a Região de Aveiro 

onde a multiculturalidade ganha cada vez mais Cidadãos e importância cultural e 

social.  

Anexamos fotos. 

 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Gabinete de Comunicação da CI Região de Aveiro 


