Exposição
CMIA

“ Cursos de água de Vila do Conde”

Palestra com o Arqueólogo Paulo Pinto
Horário: 2ª a 6ª das 10 às 18 horas

As inscrições são gratuitas, podem ser efectuadas por:
Telefone: 252 637 002
E-mail – cmia-viladconde@sapo.pt
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14 de Maio, 21h
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