
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I - TAP FAZ HOMENAGEM A AVEIRO NA BTL 
HORA DA REUNIÃO DE CÂMARA

 
 

A TAP vai homenagear o Município de Aveiro no âmbito de uma ação

decorre durante o mês de março e que tem na edição especial da Revista UP, a sua principal 

referência. A Apresentação Pública dessa ação

16.00h, na Bolsa de Turismo de Lisboa

Eng. José Ribau Esteves. 

 

Alteração da hora da Reunião de Câmara

Assim sendo, a Reunião de Câmara pública, com início previsto paras 15.30h do dia 1 

de março, foi reagendada para

Concelho, começando os trabalhos com a audição do público. Uma alteração 

Executivo Municipal. 

 

A BTL dedicará a manhã dessa mesma quinta

Turismo Centro Portugal e onde Ribau Esteves marcará presen

de Aveiro. 

   

 

 

 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 26, de 23 de fevereiro de 2018 

TAP FAZ HOMENAGEM A AVEIRO NA BTL – ALTERADA 
HORA DA REUNIÃO DE CÂMARA 

A TAP vai homenagear o Município de Aveiro no âmbito de uma ação 

decorre durante o mês de março e que tem na edição especial da Revista UP, a sua principal 

Apresentação Pública dessa ação decorre no dia 1 de março, quinta

16.00h, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) e contará com a presença do Presidente da CMA, 

Alteração da hora da Reunião de Câmara 

Assim sendo, a Reunião de Câmara pública, com início previsto paras 15.30h do dia 1 

foi reagendada para as 21.00h do mesmo dia, no Salão Nobre d

Concelho, começando os trabalhos com a audição do público. Uma alteração 

A BTL dedicará a manhã dessa mesma quinta-feira à Região de Aveiro, no Stand do 

Turismo Centro Portugal e onde Ribau Esteves marcará presença como Presidente da CI Região 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

ALTERADA 

 de promoção, que 

decorre durante o mês de março e que tem na edição especial da Revista UP, a sua principal 

decorre no dia 1 de março, quinta-feira, pelas 

com a presença do Presidente da CMA, 

Assim sendo, a Reunião de Câmara pública, com início previsto paras 15.30h do dia 1 

, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, começando os trabalhos com a audição do público. Uma alteração no âmbito 

feira à Região de Aveiro, no Stand do 

ça como Presidente da CI Região 



 

II – RIBAU ESTEVES PRESENTE NO ENCONTRO NACIONAL DE 

ALUNOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

O Presidente da CMA, Eng. José Ribau Esteves, participou esta quinta-feira na palestra 

de encerramento do XVI Encontro Nacional de Alunos de Administração Pública (ENAAP), que 

se realizou em Mirandela, na Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo do 

Instituto Politécnico de Bragança. 

Convidado a conversar sobre o tema, “A Cooperação Intermunicipal: Uma realidade ou 

ilusão?”, Ribau Esteves considerou como peça chave para a colaboração entre Municípios, “a 

dicotomia entre a resolução de um problema ou a luta para aproveitar uma oportunidade”. 

O Presidente da CMA e da CI Região de Aveiro falou ainda da importância dos 

Municípios saberem “partilhar o palco, para em conjunto chegarem mais longe. Partilhar o poder 

faz-nos crescer e permite-nos atingir causas maiores”, disse ainda. 

O debate contou também com a presença da Presidente da Câmara Municipal de 

Mirandela, Júlia Rodrigues e do Presidente da Câmara Municipal de Leiria e da CIM Região de 

Leira, Raúl Castro. 

 

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

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


