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Comentários Escrever comentário

Início da 3ª fase do projecto de recuperação

urbanística da Ribeira Brava

 A Agência de Desenvolvimento da RAM realiza a

cerimónia de apresentação da 3ª fase do projecto de

recuperação urbanística da Ribeira Brava, no dia 17,

pelas 15 horas, no salão nobre da autarquia.

Estará presente o secretário regional dos Assuntos

Sociais, Francisco Jardim Ramos, e o presidente da

'IHM', Carlos Gonçalves.

Serão celebrados contratos de apoio a 34 famílias

consideradas carenciadas.

O custo previsto total é de 100 mil 337 euros,

comparticipado a 100% pela IHM.

 

Este espaço é destinado à construçăo de ideias e à expressăo de opiniăo. 

Pretende-se um fórum constructivo e de reflexăo, năo um cenário de ataques aos pensamentos contrários.
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 Notificar-me por correio electrónico quando existirem nov os comentários.
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