
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

NOVA NEWSLETTER DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

A Câmara Municipal de Aveiro

meio de comunicação com os seus munícipes e concidadãos, através do envio da nova 

newsletter semanal do Município de Aveiro, com saída todas as quintas

No início deste novo ano de 2019 damos seguimento à estratégia e opção política de 

maior proximidade na comunicação com os nossos cidadãos. A 

principais notícias da semana,

Este é um importante passo na gestão da comunicação da CMA, após a inauguração d

novo site, das aplicações móveis e do Twitter oficial do Presidente da Câmara, no passado mês 

de novembro. Trata-se de um novo patamar de proximidade e qualidade da comunicação, e 

também de divulgação, à escala global, da nova imagem do Município.

A subscrição pode ser efetuada em 

entrada. 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

 

 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 2, de 3 de janeiro de 2019 

NOVA NEWSLETTER DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) estreia hoje, quinta-feira, 3 de janeiro,

meio de comunicação com os seus munícipes e concidadãos, através do envio da nova 

do Município de Aveiro, com saída todas as quintas-feiras. 

No início deste novo ano de 2019 damos seguimento à estratégia e opção política de 

r proximidade na comunicação com os nossos cidadãos. A newsletter apresenta as cinco 

, e quatro eventos em destaque no fim de semana que se segue.

Este é um importante passo na gestão da comunicação da CMA, após a inauguração d

novo site, das aplicações móveis e do Twitter oficial do Presidente da Câmara, no passado mês 

se de um novo patamar de proximidade e qualidade da comunicação, e 

também de divulgação, à escala global, da nova imagem do Município. 

crição pode ser efetuada em www.cm-aveiro.pt/, na parte superior da página de 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

Câmara Municipal de Aveiro 

NOVA NEWSLETTER DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

feira, 3 de janeiro, um novo 

meio de comunicação com os seus munícipes e concidadãos, através do envio da nova 

 

No início deste novo ano de 2019 damos seguimento à estratégia e opção política de 

apresenta as cinco 

no fim de semana que se segue. 

Este é um importante passo na gestão da comunicação da CMA, após a inauguração do 

novo site, das aplicações móveis e do Twitter oficial do Presidente da Câmara, no passado mês 

se de um novo patamar de proximidade e qualidade da comunicação, e 

, na parte superior da página de 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

Simão Santana 
ara Municipal de Aveiro 


