
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – PRESIDENTE RECEBEU EMBAIXADOR DO IRÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

segunda-feira, nos Paços do Concelho

Hossein Gharibi.  

O encontro teve como principal objetivo lançar o desafio à Câmara Municipal de Aveiro 

para uma cooperação internacional com a cidade iraniana de Gorgan. 

Gorgan é a capital da Província de Golestão, localizada no nordeste do país e a cerca de 

400 km de Teerão, com uma população total de 241 mil habitantes, conhecida por ser uma 

cidade portuária, cuja principal atividade económica é a pesa de esturjão e a exportação 

suas ovas não fertilizadas – o caviar. Para além da indústria ligada ao mar, Gorgan destaca

pela forte indústria transformadora e o turismo de natureza. Tem ainda duas universidades 

ligadas às áreas da engenharia e medicina e um aeroporto regional. 

Dadas as semelhanças geográficas e económicas com a cidade de Aveiro, o 

Embaixador lançou o convite para uma visita do Presidente da CMA a Gorgan, de forma a 

iniciarem-se contatos e desenvolverem

comércio, indústria e universidades. 

O encontro foi mais uma oportunidade para Aveiro e a Região se afirmarem no contexto 

internacional, promovendo a sua identidade e as suas vantagens competitivas, gerando valor 

para a economia local, conhecimento, inovação 

[fotografias em anexo]

II – “CATRA…PUM!!!” O TEATRO E MÚSICA PARA CRIANÇAS
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PRESIDENTE RECEBEU EMBAIXADOR DO IRÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), José Ribau Esteves, recebeu esta 

nos Paços do Concelho, o Embaixador Plenipotenciário do Irão em Portugal, 

O encontro teve como principal objetivo lançar o desafio à Câmara Municipal de Aveiro 

para uma cooperação internacional com a cidade iraniana de Gorgan.  

a capital da Província de Golestão, localizada no nordeste do país e a cerca de 

400 km de Teerão, com uma população total de 241 mil habitantes, conhecida por ser uma 

cidade portuária, cuja principal atividade económica é a pesa de esturjão e a exportação 

o caviar. Para além da indústria ligada ao mar, Gorgan destaca

pela forte indústria transformadora e o turismo de natureza. Tem ainda duas universidades 

ligadas às áreas da engenharia e medicina e um aeroporto regional.  

Dadas as semelhanças geográficas e económicas com a cidade de Aveiro, o 

Embaixador lançou o convite para uma visita do Presidente da CMA a Gorgan, de forma a 

se contatos e desenvolverem-se sinergias entre Municípios, empresários, câmaras de 

rcio, indústria e universidades.  

O encontro foi mais uma oportunidade para Aveiro e a Região se afirmarem no contexto 

internacional, promovendo a sua identidade e as suas vantagens competitivas, gerando valor 

para a economia local, conhecimento, inovação e empreendedorismo. 

[fotografias em anexo] 
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“CATRA…PUM!!!” O TEATRO E MÚSICA PARA CRIANÇAS 



O auditório do Parque de Exposições de Aveiro será palco do espetáculo “Catrapum”, 

destinado a todos os Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da rede pública do Município 

de Aveiro, esta quarta e quinta-feira, dias 5 e 6 de dezembro. 

“Catrapum” é um espetáculo lúdico-pedagógico dinamizado pelo Projeto Catrapum 

Catrapeia, que se baseia na pedagogia moderna e que tem a particularidade de não ser usada a 

palavra, o que torna esta peça de teatro inclusiva.  

Esta iniciativa é promovida, em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro, pela 

Associação Tempos Brilhantes – entidade responsável pela dinamização das Atividades de 

Animação e de Apoio à Família nos jardins de infância, desde setembro de 2018. Serão 

dinamizadas 5 sessões, para os 750 participantes (crianças, educadoras, animadoras e 

auxiliares).  

 

Sinopse 

“Catrapum viaja pelo mundo real e imaginário. Um hospital de instrumentos que se 

transforma numa casa de fados, uma vela de um barco que não é um barco mas que vai 

navegar, um mar que se move e que soa dentro do público, por entre o público… Uma viagem 

pelo sons, desde o som cru até à música construída, através de paisagens sonoras, músicas 

tradicionais do mundo, misturando a eletrónica e os sons acústicos, entre um cenário que se 

move e se multiplica”. 

 

 

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

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


