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ATA OITO/DOIS MIL E DEZASSEIS 

Ao segundo dia do mês de julho de dois mil e dezasseis, pelas quinze 

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

 As obras do muro de suporte na Rua Moinho de Vento. Foram 

concluídas no dia três de junho de dois mil e dezasseis. ----------------  

 Em três de junho de dois mil e dezasseis, foram iniciadas as obras no 

tanque público da Fonte de Guivães, na Rua de Guivães. -------------- 

 No dia quatro de junho de dois mil e dezasseis, realizou-se o décimo 

segundo aniversário do Rancho Folclórico S. Julião de Covelas. A 

Junta de Freguesia custeou a despesa do bolo, no valor de cem euros. 

 Em sete de junho de dois mil e dezasseis, o senhor Presidente da 

Junta de Freguesia, na qualidade de membro da Comissão 

Permanente de Trânsito e Toponímia, esteve presente na reunião da 

Comissão. O assunto da reunião foi o de obrigar o senhor António 

Barros, Presidente desta Comissão, a desmentir o facto que tinha 

apresentado, por não corresponder à verdade, em entrevista 

concedida ao jornal “Terras de Lanhoso”, em nome da Comissão, facto 

que versava sobre a implantação do Supermercado Continente na 

Póvoa de Lanhoso. -------------------------------------------------------------  
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 No dia vinte e nove de junho de dois mil e dezasseis, um camião 

percorreu a Freguesia, para a recolha do chamado “lixo monstro”. ---  

Às dezasseis horas 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) 

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