
 

 

 
 

 
NI_08/CMM/GP/ACI/2017 
Cidade de Igreja, 2 de Maio de 2017  
Assunto: Visita Primeiro-ministro  
 

O município dos Mosteiros recebe esta quarta-feira, 3, em visita, o primeiro-ministro, José 
Ulisses Correia e Silva. Esta é a primeira visita oficial do chefe do governo às terras do 
café desde a sua tomada de posse em Abril do ano passado. 
 
Da agenda da visita constam deslocações a todas as localidades do município e um 
encontro com a edilidade mosteirense, no período de manhã e, à tarde, uma sessão 
aberta à participação dos munícipes, no Auditório Municipal Pedro Pires. 
 
Também nesta ocasião o governo e a Câmara Municipal vão assinar um protocolo de 
passagem de alguns imóveis à autarquia dos Mosteiros, nomeadamente, os edifícios da 
antiga EMPA e do Centro de Saúde e a área que abriga o antigo aeródromo. 
 
Segue junto o programa detalhado da visita do primeiro-ministro ao concelho dos 

Mosteiros. 

 

Mais informações 

Cargo Nome Tel. Telm. 

Presidente  Carlos Fernandinho Teixeira 283 10 39  993 28 30 

    

 

 

 



 

 

Programa de visita do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. José Ulisses Correia e Silva ao 

município dos Mosteiros 

  

Data: 03 de maio de 2017 

1º PERÍODO | Visita a CMM e localidades 

09:00 | Boas vindas em Atalaia com passagem por Ribeira do Ilhéu  

09:45 | Visita de cortesia à CMM 

10:15 | Visita a pontos de interesse do município:  

 Zonas Sul do município  
 Baía do Corvo 
 Casa para Todos  
 Cutelo Alto 
 Polidesportivo João de Joia 
 Ruas em Queimada Guincho 
 Murro e Fajãzinha  

  

13:30 | Almoço (Restaurante Tchon de Café) 

2º PERÍODO | Atividades no Auditório Municipal Pedro Pires  

14:40 | Receção dos convidados com animação musical  

15:00 | Assinatura do protocolo de passagem de alguns imóveis à CMM 

 Intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros 

 Intervenção do Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde 
 

15:00 | Conversa aberta com as forças vivas do município 

17:30 | Encerramento  

 

 


