
 

 

 

 
Ata nº. Catorze 

 
Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, reuniu o 
executivo da junta de freguesia, na sua sede, estando presentes os senhores 
Fernando Araújo, Presidente, João Paulo Fernandes, Secretário, Maria Helena 
Rodrigues, Tesoureira e os vogais Antero Antunes e Nuno Morais.  
 
Aberta a reunião, o secretário procedeu à leitura da ata da reunião anterior. 
 
Ponto um- Informações do Sr. Presidente sobre obras executadas:  
Limpeza dos arruamentos do Espinho; 
 
Ponto dois -correspondência recebida:  
Município de Miranda do Corvo: 
Pedido de atribuição de número de polícia. 
Placard publicitários; 
 
Associação Cultural da Lata: 
Pedido de patrocínio para festa;  
O pedido foi indeferido. 
 
Correio Eletrónico: 
Município de Miranda do Corvo: 
Pedido de elementos; 
Convocatória para reunião do CLAS; 
 
Associação Abútrica: 
Convite para entrega de prémios do torneio de futsal; 
 
Comissão de aldeia do Espinho: 
Convite para festa da aldeia; 
 

ARCIL: 
Protocolo de colaboração referente ao formando José Luís Póvoa; 
 
Fundação Salvador: 
Ação de sensibilização para melhores acessibilidades para pessoas com mobi-
lidade reduzida; 
 
 



 

 

 

Associação teatral Os Filhos do Palco: 
Convite. 
 
AMA Moinhos: 
Convite para arraial; 
 

Marcha dos Moinhos: 
Convite para desfile das marchas; 
 
Ponto três – Correspondência Enviada: 
Município de Miranda do Corvo: 
Ofício nº 39 – Construção de muro. 
Ofício nº 40 – Pedido de reparação de serventia. 
Ofício nº 41 – Relação das coletividades participantes nas Marchas Populares. 
Ofício nº 42 – Comissão de toponímia. 
Jornal Mirante: 
Ofício nº 43 – Proposta de aquisição de sede. 
Direção Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais: 
Ofício nº 44 – Mapas de assiduidade 
 
Imprensa: 
Sem registo. 
 
Ponto quatro – Outras deliberações: 
Foi deliberado adquirir roçadeira e soprador à empresa Cortez e filhos, tendo 
em conta que esta apresentou a proposta mais vantajosa. 
  
Em todas as deliberações onde não esteja registado expressamente o contrá-
rio, entendem-se estas, como tomadas por unanimidade. 
 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual vai ser 
lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada vai ser assinada por 
todos os presentes.  

 
 


