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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 

 VISITA ÀS
 

Vimos por este meio convidar

visita do Presidente da CMA,

Município de Aveiro, que ocorrerá no próximo dia 07 de mar

agendado para as 09.45h, junto ao Centro d

horas, com início marcado para as 10.00h.

Durante a supracitada visita, abordaremos também outros temas importantes da 

governação da CMA. 

  

*Para a gestão do transporte

esta comunicação, até às 12.00 horas de amanhã, terça

 

        Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA  

VISITA ÀS PRINCIPAIS OBRAS DO MUNICÍPIO

Vimos por este meio convidar o vosso órgão de Comunicação Social a estar presente na 

isita do Presidente da CMA, José Ribau Esteves, às principais obras em curso em todo o 

, que ocorrerá no próximo dia 07 de março, com o ponto de encontro 

agendado para as 09.45h, junto ao Centro de Congressos de Aveiro. A duração prevista é de 3 

horas, com início marcado para as 10.00h. 

Durante a supracitada visita, abordaremos também outros temas importantes da 

*Para a gestão do transporte solicitamos a confirmação da V/ presença, em resposta a 

esta comunicação, até às 12.00 horas de amanhã, terça-feira. 

Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

Simão Pedro Santana

Assessor do Presidente da Câmara Municip

Câmara Municipal de Aveiro 

PRINCIPAIS OBRAS DO MUNICÍPIO 

Comunicação Social a estar presente na 
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o, com o ponto de encontro 

de Aveiro. A duração prevista é de 3 
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