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Decisão sobre comissão ex ecutiv a da Caix a adiada para quarta-feira
A primeira reunião do conselho de administração da CGD foi adiada, por motivos
de agenda, para esta quarta-feira à tarde
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Fonte oficial da Caix a Geral de Depósitos confirm ou ao
Dinheiro Viv o que a prim eira reunião do conselho de
adm inistração do banco público para o m andato 2011-2013
passou, por m otiv os de agenda, para esta quarta-feira à tarde.
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A reunião, que estav a marcada para esta tarde, irá serv ir para designar
os membros que v ão compor a comissão ex ecutiv a do banco liderada
pelo ex -v ice-gov ernador do Banco de Portugal, José Agostinho de
Matos.
Confirmado está já o conv ite a António Nogueira Leite para o cargo de
v ice-presidente desta comissão ex ecutiv a. Numa mensagem escrita no
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conselho de administração, face aos anteriores sete elementos.

Gaspar, estiv eram a entrada de Pedro Rebelo de Sousa, presidente do
Rebelo de Sousa, António Nogueira Leite, economista social democrata
e conselheiro do primeiro-ministro, e Álv aro Nascimento, director da
Faculdade de Economia e Gestão da Univ ersidade Católica Portuguesa
no Porto.
Confirmada ficou a recondução de Faria de Oliv eira como presidente da
Caix a.
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