
 
 

 

 

 

N/REF. 14 /06                                      Angra do Heroísmo, Janeiro de 2006 

 

 

Assunto: ENCONTRO INFORMATIVO COMERCIAL E EXPOSIÇÃO DE 

PRODUTOS NA BASE DAS LAJES 

Exmo. Associado, 
 
A Base Aérea das Lajes, através do Comandante Norte-Americano Coronel Robert D. 

Winston, convida as empresas associadas da CCAH a participar no Encontro Informativo 
Comercial, organizado pela Secção de Contratos, que terá lugar no Clube Alto da Serra na 
Base das Lajes no dia 21 de Fevereiro de 2006, das 08:30 às 12:00 horas. A finalidade 
desta reunião é informar os empresários sobre o processo de aquisição de bens e serviços 
na Base Aérea das Lajes. Todas as palestras serão realizadas na língua portuguesa. Depois 
da reunião, poderá frequentar o clube para almoçar. 

 
Na sequência deste encontro os empresários estão convidados a participar na 

Exposição de Produtos que se realiza no dia 22 de Fevereiro de 2006, das 10:00 às 16:00 
horas no Clube Alto da Serra. Este evento dar-lhe-á a oportunidade de expor os seus bens e 
serviços tanto à comunidade portuguesa como à americana. 

 
A CCAH disponibilizará mais informações do convite, ficha de inscrição e agenda 

através de nosso website na Internet, www.comercioacores.com, no campo das notícias. 
Poderão obter também estes detalhes através de nossos Serviços Administrativos na sede 
da CCAH. O prazo de inscrição termina a 16 de Fevereiro de 2006. 

 
Caso necessitem algum esclarecimento ou mais informação sobre o evento, deverão 

contactar, a Sra. Filomena Meneses ou a Sra. Tracy Assis, do Serviço de Contratos da Base 
Aérea das Lajes, através dos telefones: 295 571 465 ou 295 575 286.   

 
Com os melhores cumprimentos. 

   
A Direcção. 

 
 
 
Obs. O Associado da CCAH poderá solicitar qualquer Circular anterior, na nossa Página da Internet,  menu "Outros 
Serviços"  /  "Circulares".   
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