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ATA DEZ/DOIS MIL E CATORZE 

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e catorze, pelas onze horas 

e quinze minutos, na sede da Junta de Freguesia de Covelas, sita na 

Rua do Soutal, número sessenta e quatro, Covelas, quatro mil 

oitocentos e trinta – cento e vinte e oito Póvoa Lanhoso, reuniram os 

membros da Junta de Freguesia de Covelas, Manuel Freitas Fernandes 

(Presidente), José Filipe Araújo de Sousa (Secretário) e Agostinho Alves 

Fernandes (Tesoureiro), em sessão ordinária, com a seguinte ordem de 

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 

PONTO UM: Deliberação sobre a colocação de uma placa de trânsito de 

sentido proibido na Rua da Feiteira. ------------------------------------------- 

PONTO DOIS: Assuntos diversos. ----------------------------------------------- 

Após todos os membros terem tomado os seus lugares, o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia deu início aos trabalhos com a leitura 

do ponto um. Referiu que os moradores da referida Rua reivindicam a 

colocação de uma placa de sentido proibido. --------------------------------- 

Após troca de impressões entre todos os membros, estes aprovaram, 

por unanimidade, o referido ponto, deliberando, enviar a proposta para 

apreciação e votação em reunião da Assembleia de Freguesia, com o 

seguinte texto: ---------------------------------------------------------------------  

“Considerando o desnível da Rua da Feiteira e o estado atual do seu 

piso, atendendo às reivindicações dos moradores, por causa da 

utilização abusiva e danificadora do piso, por parte de alguns 

“aceleras”, que quase diariamente utilizam a subida para “provas de 

todo o terreno”, para evitar o incomodo dos residentes e para 

salvaguardar o piso da Rua da Feiteira, o executivo, na reunião 

ordinária de um de agosto de dois mil e catorze, aprovou por 
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unanimidade a colocação de um sinal de trânsito de sentido proibido 

no sentido Rua da Capela – Rua de S. Julião, deliberando, também, 

enviar a proposta para apreciação e votação em reunião da Assembleia 

de Freguesia”. ---------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia retomou os 

trabalhos, com a leitura do ponto dois. Referiu que a obra da redução 

da rotunda no Largo da Igreja foi concluída no dia quatro de julho de 

dois mil e catorze, sem qualquer despesa para a Junta de Freguesia; foi 

bem conseguida a aposta do executivo. Acrescentou que: ------------------ 

 No passado dia sete de julho de dois mil e catorze, foi celebrado o 

protocolo referente às competências de acordo com a Lei número 

setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, entre a Junta 

de Freguesia e a Câmara Municipal, conforme o aprovado pela 

Assembleia de Freguesia de Covelas, em vinte e oito de junho de dois 

mil e catorze. -------------------------------------------------------------------  

 No dia vinte e dois de julho de dois mil e catorze, acompanhou a 

Comissão Permanente do Ambiente da Assembleia Municipal da 

Póvoa de Lanhoso numa visita às instalações da BRAVAL 

relacionada com os cheiros que afetam a Freguesia. -------------------- 

 Em seguimento ao protocolo entre a Junta de Freguesia, D. Aida 

Cerqueira e a D. Glória Nogueira, a execução do trabalho foi 

adjudicado ao senhor Manuel da Silva Gonçalves, pelo valor de 

quatrocentos euros. Os tubos de cimento para as três passagens 

foram fornecidos pela Câmara Municipal. Os dois colaboradores da 

Junta de Freguesia, para a colocação dos mesmos, estiveram um dia 

na execução da empreitada. ------------------------------------------------- 

 A instalação e os automatismos da rega dos espaços envolventes ao 

edifício da sede da Junta de Freguesia estavam avariados. Foi 
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contratada a pichelaria Artur Correia Ramos, de Braga, para pôr 

tudo a funcionar. O custo desta intervenção foi de setecentos e 
cinquenta euros. -------------------------------------------------------------- 

No uso da palavra, o senhor Tesoureiro da Junta de Freguesia, lembrou 

que no próximo dia nove de agosto de dois mil e catorze, o Grupo da 

Aeróbica do Grupo Desportivo de Covelas, irá celebrar o décimo 

aniversário. Assim, em nome da Assembleia e Junta de Freguesia, 

oferecia-se uma lembrança quando da sua atuação nesse dia, nas 

Festas de S. Julião de Covelas/dois mil e catorze, no valor de oitenta e 

cinco euros. Todos os membros do executivo concordaram. --------------- 

Às doze horas, o senhor Presidente da Junta de Freguesia, deu por 

encerrada a reunião. --------------------------------------------------------------  

Foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser 

assinada, pelos membros da Junta de Freguesia de Covelas. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

_____________________________________________ 
(Manuel Freitas Fernandes) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Secretário da Junta de Freguesia  

 

_____________________________________________ 
(José Filipe Araújo de Sousa) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Tesoureiro da Junta de Freguesia  

 
_____________________________________________ 

(Agostinho Alves Fernandes) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 


