Aveiro, 31 de janeiro 2012

NOTA DE IMPRENSA
MUNICÍPIO DE ÁGUEDA RECEBE EXPOSIÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO
A Biblioteca Municipal Manuel Alegre, em Águeda vai receber a Itinerância da
Exposição de Estudos e Projetos Polis Litoral Ria de Aveiro, de 1 a 29 de fevereiro. Depois de
nos meses de setembro e novembro do ano passado ter estado exposta em Oliveira do Bairro e
Ílhavo, Águeda irá agora receber esta mostra que irá passar por todos os Municipios que
compõem a C.I. Região de Aveiro.
A exposição, de forte impacto visual, utiliza um mapa da área de intervenção da
operação, com cerca de 70 metros quadrados, impresso e colocado no chão, sobre o qual estão
localizados os cartazes referentes aos diferentes projetos, já desenvolvidos. Esta mostra conta
com cerca de 3 dezenas de cartazes encontrando-se dividida em três áreas fundamentais:
Institucional, Estudos e Projetos. Será ainda possível observar um cartaz com o ponto de
situação da intervenção, bem como um cartaz específico sobre as intervenções previstas para o
Município de Águeda
O objetivo desta ação de divulgação passa por informar a população dos Municípios e
apresentar, ao público interessado, as diferentes soluções encontradas, no âmbito do
desenvolvimento dos estudos e projetos, executados e em execução, bem como dar conta do
trabalho realizado pela Polis Litoral Ria de Aveiro, até aqui.
Recorde-se que esta iniciativa decorre da realização, em junho último, da primeira
sessão pública de apresentação e exposição dos Estudos e Projetos Polis Litoral Ria de Aveiro,
que teve lugar no Parque de Exposições de Aveiro, no Dia Mundial do Ambiente, e da decisão
da realização da itinerância desta exibição, pelos Municípios que integram a Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro e nos quais haverá intervenções Polis Litoral.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
José Ribau Esteves, eng.
Presidente do CE da Região de Aveiro

Rua do Carmo, n. 20 - 1º | 3800-127 Aveiro | Apartado 589 | Tel: 234 377 650 | Fax: 234 377 659 | geral@regiaodeaveiro.pt | NIPC: 508 771 935

1

