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A todos os nossos estimados Clientes,
Parceiros e Fornecedores,

Temos o prazer de vos informar que mudámos
as nossas instalações para a
 

Avenida Almirante Gago Coutinho 96
1700-031 Lisboa

Portugal

Esta mudança, para um escritório moderno,
com qualidade e espaço, responde ao
crescimento consolidado que a TPA tem vindo
a ter e permitirá olhar o seu crescimento futuro
de forma sustentada.

Os nossos telefones e e-mail manter-se-ão
totalmente operacionais durante o período da
mudança. 

Reabrimos o novo escritório nas nossas novas
instalações na segunda-feira, dia 12 de Julho às 9H.

Agradecemos, entretanto, que actualizem os
nossos novos contactos:
Teresa Patrício & Associados 
Avenida Almirante Gago Coutinho 96,
1700-031 Lisboa, Portugal

Toda a restante informação de contacto
manter-se-á inalterada:
Telefone: (+351) 217981030
Website: www.tpalaw.pt
Email: info@tpalaw.pt
LinkedIn

Teremos muito gosto em receber-vos em
breve e em segurança na nossa nova casa!

São sempre bem vindos!

teresa patrício & associados
sociedade de advogados, sp, rl
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To all our esteemed Clients, Partners and
Suppliers,

We are pleased to inform you that we have
moved to new premises, located at 

Avenida Almirante Gago Coutinho 96 
1700-031 Lisboa

Portugal

This move, to a modern office, with quality
and space, responds to the consolidated
growth that TPA has been experienced and
will allow us to look at our future growth in a
sustained manner.

Our phones and e-mail will remain fully
operational during the move.

We reopen at our new premises on Monday,
12th July at 9AM.

Please update our new contacts:
Teresa Patrício & Associados 
Avenida Almirante Gago Coutinho 96,
1700-031 Lisboa, Portugal

All our other contact information will remain
unchanged:
Telephone: (+351) 217981030
Website: www.tpalaw.pt
E-mail: info@tpalaw.pt
LinkedIn

We look forward to welcoming you soon and in
safety at our new home!

You will always be welcome!
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