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ATA TREZE/DOIS MIL E DEZASSEIS 

Ao primeiro dia do mês de dezembro 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: 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: -------------------------------------------------------- 

 Em dois de novembro de dois mil e dezasseis, foi dado parecer 

favorável pela Comissão de Trânsito e Toponímia a atribuição do novo 

topónimo “Travessa do Carvalho”. Foi aprovado em reunião de 

Câmara, de dezassete de novembro de dois mil e dezasseis, e recebeu 

o código postal pelos CTT em vinte e cinco de novembro de dois mil e 

dezasseis. ----------------------------------------------------------------------- 

 Em doze de novembro de dois mil e dezasseis, esteve presente no Salão 

Paroquial de Festas de Covelas, a participar no jantar promovido e a 

convite do senhor Padre Rafael Poças, com um grupo de seminaristas. 

 A Junta de Freguesia, no dia treze de novembro de dois mil e 

dezasseis, levou a cabo o tradicional lanche-convívio, integrando o 

tradicional magusto, no seguimento do convite distribuído porta a 

porta. Todo o programa superou as expetativas, já que a população 

marcou presença em massa, dando um brilhantismo ainda maior à 

festa. Viveram-se momentos de grande alegria e animação, num 

salutar convívio entre todos. O Reverendíssimo Padre Rafael Poças, o 
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Reverendíssimo Padre Couto, o senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Manuel Baptista, o senhor Vereador, Eng. André 

Rodrigues, marcaram presença. --------------------------------------------- 

 Em vinte e sete de novembro de dois mil e dezasseis, ele e os senhores 

Tesoureiro, Agostinho Fernandes, e o Vogal da Assembleia de 

Freguesia, Fernando Coelho, em três grupos diferentes, percorreram 

a Freguesia, com os bombeiros, num peditório em favor dos Bombeiros 

Voluntários da Póvoa de Lanhoso. ------------------------------------------ 

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

que: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Em doze de novembro de dois mil e dezasseis, ele e o senhor Secretário 

da Junta de Freguesia, Filipe Sousa, participaram num jantar, na 

“DiverLanhoso”, de agradecimento às entidades envolvidas à 

realização da II Edição da Feira Tradicional Maria da Fonte, promovido 

pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------- 

 Em dezasseis de novembro de dois mil e dezasseis, na sede da Junta 

de Freguesia, tivemos uma reunião com o senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Manuel Baptista, e o senhor Padre Rafael Poças. 

A reunião teve como principal objetivo o financiamento por parte da 

Câmara Municipal na colocação de novo piso na Igreja Matriz de 

Covelas, no valor de três mil e quinhentos euros, bem como no apoio 

às obras nos quartos de banho do Salão Paroquial. O senhor 

Presidente da Câmara Municipal aceitou financiar a colocação do piso 

da Igreja Matriz, iniciando-se estas no principio do novo ano, de 

maneira a ter o cabimento necessário. Em relação aos quartos de 

banho, prometeu o apoio, mas mais lá para a frente, talvez em 

julho/dois mil e dezassete. --------------------------------------------------- 
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No uso da palavra, o senhor Secretário da Junta de Freguesia referiu 

que: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Em quatro de novembro de dois mil e dezasseis, recebeu um mail do 

senhor João Garcia, a solicitar os documentos e um fiador, em relação 

à aquisição da nova carrinha. Nessa altura, como o senhor Presidente 

da Junta de Freguesia estava em Roma – Itália, informou o senhor 

João Garcia da ausência do senhor Presidente da Junta e da questão 

do fiador (Presidente ou Tesoureiro da Junta de Freguesia). Não 

parecia crucial, apesar das dificuldades no financiamento. ------------- 

 Em onze de novembro de dois mil e dezasseis, entregou ao senhor 

João Garcia os documentos necessários para o financiamento da 

carrinha, autenticados, e sem fiador, a saber: ---------------------------- 

 Ata da Instalação da Assembleia de Freguesia de Covelas, de dezoito 

de outubro de dois mil e treze. ----------------------------------------------- 

 Ata da Constituição da Junta e Assembleia de Freguesia de Covelas, 

de dezoito de outubro de dois mil e treze. ---------------------------------- 

 Ata dezasseis/dois mil e quinze, de oito de dezembro de dois mil e 

quinze; Ata cinco/dois mil e dezasseis, de dez de abril de dois mil e 

dezasseis e Ata dez/dois mil e dezasseis, de um de setembro de dois 

mil e dezasseis, da Junta de Freguesia de Covelas. ---------------------- 

 A minuta da Ata número doze, da Assembleia de Freguesia de Covelas, 

de vinte e nove de setembro de dois mil e dezasseis. --------------------- 

 Certidão passada pela senhora Presidente da Assembleia de Freguesia 

de Covelas, Dra. Olga Duque, a certificar a aprovação por 

unanimidade do ponto dois, da Assembleia de Freguesia de Covelas, 

de vinte e nove de setembro de dois mil e dezasseis. --------------------- 

 Nesse dia onze de novembro de dois mil e dezasseis, o senhor João 

Garcia enviou um mail da confirmação da isenção do ISV da carrinha. 
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 Em catorze de novembro, foi recebido um novo mail do senhor João 

Garcia a confirmar o financiamento da carrinha sem aval pessoal. --- 

 Em dezasseis de novembro de dois mil e dezasseis, o senhor João 

Garcia deslocou-se à sede da Junta de Freguesia, para se assinar os 

documentos necessários para o contrato de financiamento da 

carrinha. Ficou então acordado que a Junta de Freguesia entregaria 

quatro mil euros para o andamento do processo e que os dois mil e 

quinhentos e setenta euros seriam entregues quando recebesse-mos 

a carrinha. Acordou-se ainda sobre o dia em que seriam pagos os 

valores das mensalidades: quatrocentos e cinco euros e sessenta 

cêntimos, no dia cinco de cada mês, com início no dia cinco de janeiro 

de dois mil e dezassete. ------------------------------------------------------- 

 Em dezassete de novembro de dois mil e dezasseis, tivemos essa 

confirmação. -------------------------------------------------------------------- 

 Conforme o solicitado pelo senhor João Garcia, enviou por mail as 

fotos da carrinha atual e o logotipo da Junta de Freguesia. ------------ 

 Em vinte e dois de novembro de dois mil e dezasseis, o senhor João 

Garcia enviou um mail do recibo do sinal. --------------------------------- 

De novo no uso da palavra, o senhor Presidente da Junta de Freguesia 

referiu que: -------------------------------------------------------------------------- 

 Em vinte e cinco de novembro de dois mil e dezasseis, representantes 

da empresa “Work/Bra-Invest, Lda” apareceram no seu local de 

trabalho, com a intenção de criar uma estrutura empresarial. Para 

tanto, propunham-se adquirir, com urgência, uma propriedade da 

Junta de Freguesia – o prédio rústico inscrito sob o artigo trezentos e 

trinta e um, denominado Penedo de Aboim. Respondeu: as coisas não 

são assim tão fáceis, meus amigos, urgências só nos hospitais e nem 

sempre. -------------------------------------------------------------------------- 
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 Em vinte e oito de novembro de dois mil e dezasseis, foi recebido um 

mail da referida empresa. ----------------------------------------------------- 

 Em vinte e nove de novembro de dois mil e dezasseis, enviou um mail, 

para a empresa, solicitando informações, que foram recebidas em 

trinta de novembro de dois mil e dezasseis, mas sem grandes 

pormenores. -------------------------------------------------------------------- 

 Nesse dia (trinta de novembro de dois mil e dezasseis), pediu, em 

resposta, informações mais detalhadas e dignas de crédito. ------------ 

Às onze horas e cinquenta e cinco 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) 

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

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

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


