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ATA DEZ/DOIS MIL E QUINZE 
Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e quinze, pelas vinte e duas 
horas, 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: Assuntos diversos. ------------------------------------------------- 
Após todos os membros terem tomado os seus lugares, o senhor 
Presidente da Junta de Freguesia deu início à sessão com a leitura do 
ponto um. Referiu que: ----------------------------------------------------------- 
 Em três de junho de dois mil e quinze, a Junta de Freguesia 

entregou um donativo ao Sport Club Maria da Fonte, no valor de 
cento e cinquenta euros. ---------------------------------------------------  

 O Sport Club Maria da Fonte entregou à Junta de Freguesia dois 
cartões de acesso ao campo dos Moinhos Novos, para assistência aos 
jogos do Sport Club Maria da Fonte. Estes cartões são geridos pela 
Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------- 

 A Comissão de Festas de S. Julião de Covelas/dois mil e quinze 
arranjou o interior da cave do Salão Paroquial, com a concordância 
do Concelho Económico Paroquial de Covelas. Durante três 
semanas, de segunda a sexta, das vinte e uma horas às duas horas, 
todos os elementos da Comissão de Festas e o senhor António 
Oliveira, do Concelho Económico, e eu (com exceção às quartas-
feiras, das vinte horas às vinte e três horas, por impedimento 
justificado no horário da Junta de Freguesia), trabalhamos nesta 
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realização. A Junta de Freguesia contribui com oitocentos e 
cinquenta euros. Pecando apenas pela falta da tijoleira no chão. ---- 

 Em cinco de junho de dois mil e quinze, foi emitido o alvará número 
dois/dois mil e quinze, de Concessão de Terreno no Cemitério, a Luís 
Prudêncio da Silva Gonçalves e sua esposa Agostinha Maria 
Nogueira Gomes Gonçalves: a concessão perpétua, da campa 
número sessenta, localizada no Talhão dois/Secção dois. ------------- 

 Em sete de junho de dois mil e quinze, foi desligado o sistema de 
rega da sede da Junta de Freguesia, uma vez que a água é pouca e 
não aguenta a rega. -----------------------------------------------------------  

 A candidatura ao abrigo do contrato emprego-inserção mais, foi 
aprovada em quinze de junho de dois mil e quinze, já com o Termo 
Aceitação da Decisão de Aprovação. ---------------------------------------- 

 A candidatura ao abrigo do contrato emprego-inserção, foi aprovada 
em dezoito de junho de dois mil e quinze. --------------------------------- 

 O senhor Fernando Moreno, no dia dezanove de junho de dois mil e 
quinze, deslocou-se ao Salão Paroquial, para se inteirar do resultado 
das obras, que o deixaram muito satisfeito. Para ajudar na colocação 
do chão, ofereceu dez pulverizadores, para serem sorteados. ---------- 

 Em vinte de junho de dois mil e quinze, a Comissão das Festas de S. 
Julião/dois mil e quinze organizou uma sardinhada. Atendendo ao 
meu pedido, no final da sardinhada, o senhor Presidente da Câmara 
Municipal anunciou a oferta, pela Câmara Municipal, da tijoleira 
para o revestimento do chão da cave do Salão Paroquial. Os 
trabalhos começarão depois das Festas de S. Julião/dois mil e 
quinze. ---------------------------------------------------------------------------   

 A Rua da Feiteira já deveria ter o pavimento concluído. Não o tem 
porque a Câmara Municipal, depois de receber o orçamento 



  
JUNTA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

80  

respeitante ao pavimento, suspendeu a adjudicação, por considerar 
que esta Rua não tinha utilidade que merecesse tamanho gasto. Em 
reunião com o executivo, o senhor Presidente da Câmara Municipal 
pavimentava a Rua, mas apenas com cinco metros de largura. A 
Junta de Freguesia concordou com todos os pontos que o senhor 
Presidente da Câmara fundamentou, discordando apenas com a 
pavimentação de só cinco metros de largura. Sendo assim, seria 
melhor adiar o empreendimento, se fosse essa a alternativa, pois 
seria deitar o dinheiro fora, já que com as primeiras chuvadas, 
atendendo à inclinação que a Rua tem, nem um bocadinho de 
pavimento sobraria. Reconhecemos que esta obra foi mal pensada: a 
largura é absurda, mas a asneira feita tem de ser solucionada. Com 
tanta persistência nossa, o senhor Presidente da Câmara Municipal 
atendeu os nossos fundamentos e na passada quarta-feira informou-
me que pavimentada a Rua em toda a sua extensão, de muro a 
muro. A obra será executada em breve. A Junta de Freguesia 
também suportará uma quantia elevada, devido ao protocolo 
existente. Assim, a Junta de Freguesia pedirá alguns orçamentos. --- 

 Em vinte e nove de junho de dois mil e quinze, iniciamos as obras do 
alargamento da Rua do Souto. ---------------------------------------------- 

No uso da palavra, o senhor Secretário da Junta de Freguesia informou 
que o site da Junta de Freguesia, estruturado por ele, com a ajudo do 
senhor Delfim Macedo e pela cedência de fotografias por parte do 
senhor Adolfo Oliveira, ficou disponibilizado há dias. Aos poucos vai 
ficar totalmente concluído. ------------------------------------------------------- 
No uso da palavra, o senhor Tesoureiro da Junta de Freguesia referiu 
que as pequenas obras que a Junta de Freguesia pretende realizar, para 
dar satisfação ao acordo de execução a que tem direito para o ano em 
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curso (seis mil duzentos e quarenta e seis euros e cinquenta e oito 
cêntimos). Foram adjudicadas à empresa CALCETEIROS J&B – João 
Oliveira & Brás – Calceteiros, Lda., de Geraz do Minho – Póvoa de 
Lanhoso; terão o seu início nos finais do mês de julho/dois mil e 
quinze, e a despesa sem o IVA divide-se desta forma: -----------------------   
 Travessa das Cantoneiras – três mil e quarenta e nove euros. ------  
 Rua do Vadieiro – setecentos e quarenta euros. ------------------------ 
 Rua do Passadiço – mil duzentos e sessenta e cinco euros. --------- 
 Rua das Portelinhas – setecentos e sessenta e cinco euros. --------- 
Às vinte e uma horas e quarenta minutos 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) ----------------------------------------------------------------------------------------

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


