Administração de Cacuaco analisa actividades
do III trimestre de 2014
ANGOP
20 De Novembro de 2014

Luanda - A administração municipal de Cacuaco, cerca de 18 quilómetros a Norte de
luanda, analisou, hoje, quinta-feira, as actividades do III trimestre do ano em curso,
sob a presidência do titular da circunscrição, Carlos Alberto Cavuquila.
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