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ATA ONZE/DOIS MIL E DEZASSEIS 

Ao segundo dia do mês de outubro de dois mil e dezasseis, 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 de 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 concessão de uma parcela de terreno no 

cemitério, com a área de dois metros quadrados, destinados a uma 

sepultura perpétua. --------------------------------------------------------------- 

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 o senhor Eduardo Rodrigues da Silva, e sua 

esposa Maria de Fátima Nogueira Gomes da Silva, residentes na Rua da 

Senhora da Paz, Bloco C – Primeiro Esquerdo, Enguardas, S. Victor, 

quatro mil setecentos e dez – trezentos e sessenta e nove Braga, 

requereram, em vinte e seis de setembro de dois mil e dezasseis, que lhes 

fosse concessionada a sepultura no Cemitério desta Freguesia, com o 

número sessenta e um. ----------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, a concessão da referida campa número sessenta e um, 

localizada no Talhão três, ao senhor Eduardo Rodrigues da Silva e à 

esposa Maria de Fátima Nogueira Gomes da Silva, conforme o estipulado 

no Regulamento do Cemitério da Freguesia de Covelas. Os documentos 

deste processo compostos por três folhas ficam arquivados na pasta 

referente ao Cemitério da Junta de Freguesia de Covelas. ------------------ 
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Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia retomou os 

trabalhos, com a leitura do ponto dois. Referiu que: ------------------------- 

 Em cinco de setembro de dois mil e dezasseis, foram iniciadas as obras 

na Rua da Rita. Trata-se de uma intervenção com arrojo. --------------   

 A Junta de Freguesia aderiu ao passeio concelhio a Fátima, que se 

realizou no dia catorze de setembro de dois mil e dezasseis, num 

autocarro de setenta lugares. A edilidade, posteriormente, suportará 

o custo de duzentos e oitenta euros (quatro euros/pessoa). Este ano 

tivemos a presença do Reverendíssimo Padre Rafael Poças. Foi 

oferecido um boné a cada participante. O custo dos mesmos foi de 

cento e setenta e três euros, setenta e quatro cêntimos. Este 

evento correu muito bem, terminando da melhor forma com um 

convívio no Salão Paroquial, com a presença do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, Manuel Baptista, e da sua esposa. ------------------  

 A Junta de Freguesia convidou o senhor Adolfo Oliveira a participar 

neste passeio. Foi a forma da edilidade agradecer ao senhor Adolfo a 

sua pronta disponibilidade, ao longo destes tempos. -------------------- 

 Em dezasseis de setembro de dois mil e dezasseis, o senhor Presidente 

da Junta teve uma reunião na Casa da Botica, com a Dra. Mariana 

Pereira, cuja finalidade foi a de enquadrar a participação da Junta de 

Freguesia na II Edição da Feira Tradicional Maria da Fonte, a realizar 

em vinte e quatro e vinte e cinco de setembro de dois mil e dezasseis, 

na Póvoa de Lanhoso, inserido nas Comemorações do Dia do 

Concelho. ------------------------------------------------------------------------ 

 O Rancho Folclórico S. Julião de Covelas recebeu um convite da Junta 

de Freguesia de Covelas, para atuar no dia vinte e cinco de setembro 

de dois mil e dezasseis. Os responsáveis do Rancho optaram também 

por estar presentes numa “barraquinha”, nos dias vinte e quatro e 
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vinte e cinco de setembro, promovendo, assim, os artigos da 

Freguesia. No dia vinte e quatro de setembro, de manhã, Sandra 

Fernandes transportou na carrinha da Junta de Freguesia os artigos 

agrícolas para o certame. No final, a Junta de Freguesia ofereceu um 

lanche a todos os elementos. O custo foi de cento e noventa euros. - 

 No dia do concelho (vinte e cinco de setembro de dois mil e dezasseis), 

o Presidente da Junta de Freguesia esteve presente nas comemorações 

previstas para esse dia. ------------------------------------------------------- 

 No dia vinte e nove de setembro de dois mil e dezasseis, perfizeram-se 

três anos sobre as eleições, que conduziram às atuais Junta e 

Assembleia de Freguesia de Covelas. Pretende-se, por isso, assinalar 

este facto. ------------------------------------------------------------------------  

Às onze horas e doze 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) 


