Exmo. (a) Senhor(a)
Presidente da Câmara Municipal

V/REF.

N/REF.

CIR_80/2021/MJL – CM

DATA:

2021.10.26

ASSUNTO: XXV CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: CONVOCATÓRIA

Na sequência das eleições autárquicas de 26 de setembro último, a Associação Nacional de Municípios Portugueses
realiza nos próximos dias 11 e 12 de dezembro, em Aveiro, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, o seu XXV
Congresso Nacional.

O XXV Congresso acontece após as recentes Eleições Autárquicas de 26 de setembro e tem como principal destaque
a escolha dos órgãos dirigentes da ANMP para um novo mandato. Será também o momento em que, pela primeira
vez, os recém-eleitos autarcas, responsáveis pelo destino dos 308 municípios nos próximos 4 anos, se reúnem para
traçar as principais políticas que pretendem ver implementadas no âmbito do Poder Local.
Dirijo-me assim a Vª Excia., na minha qualidade de Presidente da Mesa do Congresso da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, convocando-o a estar presente nesta reunião magna dos municípios portugueses.
Em anexo poderá encontrar toda a informação necessária para efeitos de participação, designadamente
programa e regulamento do XXV Congresso e instruções relativas ao processo de inscrição.

Esperando poder contar com a sua presença, apresento os melhores cumprimentos.
O Presidente da Mesa do Congresso da ANMP

Ricardo Gonçalves

Exmo. (a) Senhor(a)
Presidente da Assembleia Municipal

V/REF.

N/REF.

CIR_80/2021/MJL – AM

DATA: 2021.10.26

ASSUNTO: XXV CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: CONVOCATÓRIA

Na sequência das eleições autárquicas de 26 de setembro último, a Associação Nacional de Municípios Portugueses
realiza nos próximos dias 11 e 12 de dezembro, em Aveiro, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, o seu XXV
Congresso Nacional.
O Congresso acontece após as recentes Eleições Autárquicas de 26 de setembro e tem como principal destaque a
escolha dos órgãos dirigentes da ANMP para um novo mandato. Será também o momento em que, pela primeira
vez, os recém-eleitos autarcas, responsáveis pelo destino dos 308 municípios nos próximos 4 anos, se reúnem para
traçar as principais políticas que pretendem ver implementadas no âmbito do Poder Local.
Dirijo-me assim a Vª Excia., na minha qualidade de Presidente da Mesa do Congresso da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, convocando-o a estar presente nesta reunião magna dos municípios portugueses.
Em anexo poderá encontrar toda a informação necessária para efeitos de participação, designadamente programa
e regulamento do XXV Congresso e instruções relativas ao processo de inscrição.
Aproveito para solicitar a Vª Excia que faça chegar cópia da presente documentação ao Presidente de Junta de
Freguesia que nos termos do regulamento do Congresso e dos Estatutos da ANMP irá participar no XXV Congresso.
Esperando poder contar com a sua presença, apresento os melhores cumprimentos.
O Presidente da Mesa do Congresso da ANMP

Ricardo Gonçalves

