
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS ADIAM 

VÍDEO MAPPING

- Espetáculo vai realizar

Tendo em conta a previsão de mau tempo para amanhã, sábado, 

Luz – vídeo mapping móvel, foi assim adiada para o próximo dia 23 de dezembro, domingo, 

pelas 19h00. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, prevê

marítima, o que impossibilita a realização do espetáculo de luz nos edifícios do centro da cidade 

e ao longo de todo o Canal Central.

A Câmara Municipal de 

conselhos da Proteção Civil. 

 

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

 

 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 190, de 14 de dezembro de 2018

CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS ADIAM 

VÍDEO MAPPING NO CANAL CENTRAL

Espetáculo vai realizar-se a 23 de dezembro pelas 19h00 

Tendo em conta a previsão de mau tempo para amanhã, sábado, a atividade Natal de 

, foi assim adiada para o próximo dia 23 de dezembro, domingo, 

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, prevê-se precipitaçã

marítima, o que impossibilita a realização do espetáculo de luz nos edifícios do centro da cidade 

e ao longo de todo o Canal Central. 

unicipal de Aveiro sublinha a importância de a população seguir os 

radecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
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CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS ADIAM  

NO CANAL CENTRAL 

se a 23 de dezembro pelas 19h00 - 

a atividade Natal de 

, foi assim adiada para o próximo dia 23 de dezembro, domingo, 

se precipitação e agitação 

marítima, o que impossibilita a realização do espetáculo de luz nos edifícios do centro da cidade 

sublinha a importância de a população seguir os 

radecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

Simão Santana 
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


