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ATA ONZE/DOIS MIL E QUINZE 
Ao segundo dia do mês de agosto de dois mil e quinze, pelas dez 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 vinte e sete de julho de dois mil e quinze, iniciaram as obras do 

pequeno muro de suporte na Rua de S. Julião, obras adjudicadas a 
Augusto Vieira de Oliveira, de Geraz do Minho – Póvoa de Lanhoso, 
pelo valor de mil e quinhentos e trinta e sete euros, a mão de obra; 
a pedra foi fornecida pela Câmara Municipal. ----------------------------- 

 Em vinte e oito de julho de dois mil e quinze, teve uma reunião na 
Casa da Botica, com a Dra. Mariana Pereira, com a finalidade de 
envolver a Junta de Freguesia no evento dos Jogos Populares, a 
realizar em vinte e sete de setembro de dois mil e quinze, na Póvoa de 
Lanhoso, inserido na I Edição da Feira Tradicional Maria da Fonte. – 

 Do protocolo existente com a “família Ferreira”, foi adjudicada a 
limpeza da Bouça da referida família a Augusto Vieira de Oliveira, de 
Geraz do Minho – Póvoa de Lanhoso, pelo valor de novecentos e um 
euros. A colocação da rede do muro de vedação da propriedade já foi 
adjudicada à Serralharia Ramiro Mendes, de Monsul – Póvoa de 
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Lanhoso, pelo valor de dois mil e seiscentos e dezanove euros. Os 
trabalhos serão iniciados em breve. ----------------------------------------- 

 A pavimentação da Rua da Feiteira, foi iniciada em trinta e um de 
julho de dois mil e quinze. ---------------------------------------------------- 

 A obra da Rua do Passadiço, iniciou em vinte e oito de julho de dois 
mil e quinze. -------------------------------------------------------------------- 

Às onze e vinte 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) ----------------------------------------------------------------------------------------
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