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ATA DOIS/DOIS MIL E DEZASSETE 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezassete, pelas dezoito 

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: -------------------------------------------------------- 

 No seguimento do que ficou determinado na sessão da Assembleia de 

Freguesia, de trinta de dezembro de dois mil e dezasseis, com vista à 

obtenção de mais pormenores, e a deslocação de uma delegação, na 

qual se incluiriam membros da Assembleia de Freguesia, à empresa 

“Work/Bra-Invest, Lda”, que pretendia adquirir terrenos na nossa 

Freguesia, mormente um pertencente à Junta de freguesia de Covelas, 

para o exercício da sua atividade – reciclagem de plásticos – informo o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------- 

A Freguesia de Avidos, na qual está instalada a empresa, confina com a 

Freguesia de Landim. Em dez de janeiro de dois mil e dezassete, falei com 

a Secretária da Junta de Freguesia de Landim. Fui por esta informada 

que a localização da empresa causa bastantes problemas, devido aos 

mosquitos que se acumulam nos lixos à sua volta, ou seja, há uma 

verdadeira praga de mosquitos, principalmente entre os meses de maio a 

outubro, período durante o qual ninguém pode ter portas ou janelas 

abertas. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Acrescentou ainda que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Landim, há cerca de um ano, deu uma entrevista a uma estação de rádio, 

falou deste problema e foi, de imediato, ameaçado de morte. -------------- 

Face a isto não levei por diante o que se tinha acordado na referida sessão 

da Assembleia de Freguesia, pois não valia a pena perder mais tempo 

com o assunto. Desconfiei sempre das intenções da “boa prenda” que nos 

queriam dar, até pela urgência com que pretendiam fechar o negócio. --- 

 Com vista à participação da Junta de Freguesia no cortejo etnográfico 

do dia doze de março de dois mil e dezassete, inserido nas festas de S. 

José/dois mil e dezassete, o Presidente da Junta, o Tesoureiro e as 

senhoras Gorete Pereira e Sandra Fernandes, estiveram presentes no 

Centro Interpretativo Maria da Fonte no dia dez de janeiro de dois mil 

e dezassete. Decidiu-se aí que a Junta de Freguesia de Covelas 

apresentaria o tema intitulado “D. Elvira – Santa Mãe dos 

Desprotegidos”. ----------------------------------------------------------------- 

No uso da palavra, o senhor Secretário da Junta de Freguesia afirmou 

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

 O jornal “Correio do Minho”, de vinte e nove de dezembro de dois mil 

e dezasseis, noticiou a bênção da carrinha, no dia vinte e cinco de 

dezembro de dois mil e dezasseis. Também o noticiou o jornal “Maria 

da Fonte”, em seis de janeiro de dois mil e dezassete. ------------------- 

 A primeira prestação do contrato da compra da carrinha, no valor de 

quatrocentos e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos, venceu-

se em cinco de janeiro de dois mil e dezassete. --------------------------- 

 Em dezassete de janeiro de dois mil e dezassete, foi feita a inspeção à 

carrinha – gastaram-se cento e vinte e seis euros e sessenta e 

quatro cêntimos, mas era importante cumprir a legislação aplicável, 

para se poder realizar o transporte coletivo de crianças. A licença da 
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carrinha para o transporte coletivo de crianças é válida até seis de 

fevereiro de dois mil e dezanove. --------------------------------------------- 

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

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

 Em dezassete de janeiro de dois mil e dezassete, foram pagos 

trezentos e cinquenta e seis euros, trinta e um cêntimos à 

empresa Jacinto, Fátima & Filhos, Lda., respeitante ao serviço da grua 

para o corte das árvores na Rua da Rita. ---------------------------------- 

 Em vinte e três de janeiro de dois mil e dezassete, foi reparada a valeta 

que conduz a água da Vila para S. Paio de Pousada. Em vinte e seis 

de janeiro de dois mil e dezassete, foi pago o valor de quatrocentos e 

cinco euros e noventa cêntimos, à empresa Campos Silva, pelo 

fornecimento do betão. -------------------------------------------------------- 

Às dezanove 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) 


