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AVISO 
 

 -------- Joaquim José Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de 

Espinho: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Faz público, em cumprimento do previsto no n.º 1 do artigo 3.º do referido 

diploma, que a Câmara Municipal de Espinho recebeu uma comunicação da Direção-Geral 

de Armamento e Infraestruturas de Defesa (por seu ofício ref.ª n.º 919 [Proc. N.º 

02.04.03.27] de 5 de março de 2013) relativa ao projeto de Modificação de Servidão 

Militar Terrestre e Aeronáutica do Aeródromo de Manobra n.º 1 (AM1), em Maceda, 

concelho de Ovar. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Na sequência da presente publicitação, e nos termos da parte final do n.º 1 do 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 181/70, de 28 de abril, ficam todos os interessados 

convidados a apresentar quaisquer reclamações no prazo de trinta dias. ------------------- 

 -------- Em conformidade com o determinado no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

181/70, de 28 de abril, a presente publicitação, e respetivo convite aos interessados, é 

feita através da afixação de editais nos lugares de estilo e da publicação de 

correspondente aviso num dos jornais publicados no concelho, mais precisamente o 

jornal de Espinho. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Os interessados que pretendam apresentar reclamações sobre o acima referido 

projeto de Modificação de Servidão Militar Terrestre e Aeronáutica do Aeródromo de 

Manobra n.º 1 (AM1), em Maceda concelho de Ovar, nos termos atrás indicados, deverão 

fazê-lo, durante o período previsto para o efeito, por escrito e dirigidas ao Presidente da 

Câmara Municipal de Espinho, Praça Dr. José Salvador, Apartado 700, 4501-901, ou por 

correio eletrónico para o endereço geral@cm-espinho.pt, sendo que em ambos os casos 

os interessados deverão sempre indicar expressamente o assunto em questão. ----------- 

 -------- Mais se informa que os interessados poderão consultar todos os documentos 

relativos a este processo no Edifício dos Paços do Concelho (no Atendimento ao Munícipe 

de Espinho ou na Divisão de Planeamento Estratégico) durante o horário de expediente, 

bem como na página da internet do Município de Espinho em www.cm-espinho.pt. ------- 

 -------- Espinho, 15 de abril de 2013. ---------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal, 
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