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I – Condolências pela morte do “Atita”

A Câmara Municipal de Aveiro, envia a

queridos e aos amigos mais próximos

Rodrigues). 

                   Professor de natação e nadador

Alma do “Banho do Ano”, Aveirense e Amigo, 

Aveirenses, com uma marca incontornável

                   Condecorado na passada quinta

da Ordem de Mérito Civil, uma das mais

Aveiro enaltece e agradece a vida 

seu Município, à sua região e a toda a P

 

 

II – Ribau Esteves eleito Vice

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves

primeiro Vice-Presidente do Conselho Directivo

Portugueses (ANMP), no XXIII Congresso,

continuidade ao seu dedicado trabalho às relevantes causas do Poder Local a nível nacional

Desta forma, o Município de Aveiro garantiu 

importante para defesa dos interesses dos Municípios Portugueses e de Aveiro

Neste Congresso, Ribau Esteves fez uma intervenção na sua qualidade de relator do 

documento sobre Finanças Locais e sobre o ante
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Condolências pela morte do “Atita” 

A Câmara Municipal de Aveiro, envia as mais sentidas condolências à F

queridos e aos amigos mais próximos, pela perda do nosso querido ‘Atita’ 

Professor de natação e nadador-salvador, Dirigente dos Amigos do Parque, Mentor e 

Alma do “Banho do Ano”, Aveirense e Amigo, ‘Atita’ fica na história do Município e de 

marca incontornável em várias gerações da nossa sociedade.

Condecorado na passada quinta-feira pelo Presidente da República, com a Grã Cruz 

da Ordem de Mérito Civil, uma das mais altas condecorações do País, a Câmara Municipal de 

a vida do ATITA, de trabalho e dedicação às boas causas ligadas 

seu Município, à sua região e a toda a População. 

Ribau Esteves eleito Vice-Presidente da ANMP

ente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, foi reeleito

Presidente do Conselho Directivo, da Associação Nacional de Municípios 

no XXIII Congresso, que se realizou em Portimão

ao seu dedicado trabalho às relevantes causas do Poder Local a nível nacional

o Município de Aveiro garantiu representação no órgão

importante para defesa dos interesses dos Municípios Portugueses e de Aveiro

ibau Esteves fez uma intervenção na sua qualidade de relator do 

documento sobre Finanças Locais e sobre o ante-projeto de Proposta de Lei de Finanças Locais, 

Câmara Municipal de Aveiro 

7 

s mais sentidas condolências à Família, entes 

 (Eduardo Raposo 

Dirigente dos Amigos do Parque, Mentor e 

unicípio e de muitos 

gerações da nossa sociedade. 

feira pelo Presidente da República, com a Grã Cruz 

altas condecorações do País, a Câmara Municipal de 

boas causas ligadas ao 

Presidente da ANMP 

, foi reeleito este sábado, 

da Associação Nacional de Municípios 

imão, dando assim 

ao seu dedicado trabalho às relevantes causas do Poder Local a nível nacional. 

representação no órgão nacional mais 

importante para defesa dos interesses dos Municípios Portugueses e de Aveiro. 

ibau Esteves fez uma intervenção na sua qualidade de relator do 

projeto de Proposta de Lei de Finanças Locais, 



matérias da maior importância para a vida dos Municípios no próximo futuro, com acrescida 

relevância pelo processo de descentralização em curso. 

 

 

 

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

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


