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ATA UM/DOIS MIL E QUINZE 

Ao segundo dia do mês de janeiro de dois mil e quinze, pelas dezanove 

horas e trinta 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: 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 vem sendo hábito a Junta de Freguesia 

colaborar monetariamente na realização da festa de Natal das crianças 

do Centro Escolar da Cávado, em Monsul, com um x por cada criança 

da Freguesia a frequentar o Centro Escolar. Este ano na reunião, para o 

efeito, com todos os Presidentes das Juntas (baixo concelho), foi 

decidido que o donativo seria igual, independentemente do número de 

crianças de cada Freguesia. Dessa forma, suportaria cada Freguesia 

com noventa e sete euros. Decidiu-se passar um cheque de cem euros. 

Frequentam no Centro Escolar do Cávado dezasseis crianças da 

Freguesia de Covelas. ------------------------------------------------------------- 

Acrescentou, também, que, como vem sendo hábito, a Junta de 

Freguesia deu um contributo à organização da festa de Natal das 

crianças, festa realizada no dia vinte e um de dezembro de dois mil 

catorze, na sede da Junta de Freguesia, às quinze horas (contribuição 

no valor de cento e oitenta e oito euros e vinte e dois cêntimos. ----- 
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Informou que a Goreti solicitou à Junta de Freguesia a contribuição do 

pagamento para as seguintes prendas: prenda do Bispo (D. Francisco) e 

prenda do Padre Couto. Prendas que foram oferecidas na cerimónia do 

crisma, no dia vinte e um de dezembro de dois mil e catorze, no valor de 

cento e trinta e cinco euros. -------------------------------------------------- 

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

que em vinte e quatro de dezembro de dois mil e catorze, todos os 

membros do executivo percorreram a Freguesia de porta em porta, 

distribuindo um cartão de boas-festas e um calendário. ------------------- 

Às vinte horas e dez 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) 

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

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


