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ATA NOVE/DOIS MIL E DEZASSEIS 

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezasseis, pelas vinte e 

uma 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: -------------------------------------------------------- 

 Já foram concluídas as seguintes obras: -----------------------------------  

 muro de suporte na Rua Moinho de Vento. -------------------------------- 

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

 arranjo do tanque público da Fonte de Vila, na Rua de Vila. ----------- 

 No seguimento da exposição à IP – Infraestruturas de Portugal, SA, 

apresentada em dezoito de maio de dois mil e dezasseis, a Junta de 

Freguesia obteve uma resposta através do oficio número um oito sete 

dois quatro um zero - zero zero oito, saída um nove um zero dois dois 

dois-zero zero sete, de sete de julho de dois mil e dezasseis. ----------- 

 Em vinte e oito de julho de dois mil e dezasseis, a Junta de Freguesia 

recebeu um oficio da Infraestruturas de Portugal, com o assunto: 

“Regularização de acessos nas estradas sob jurisdição da 

Infraestruturas de Portugal, S.A. – Afixação de Edital”. -----------------  

 A Junta de Freguesia cumpriu o solicitado. Afixou o referido Edital, 

embora tenha realizado fotocópias ao conteúdo do edital e ao quadro 

das estradas. O senhor Secretário da Junta de Freguesia, Filipe 
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Sousa, informou os concidadãos a quem a medida respeitava, 

entregando-lhes as respetivas fotocópias. Aconselhou-os também 

sobre o melhor procedimento a ter face à informação recebida. Nessa 

tarefa, contou com a colaboração do senhor Segundo Secretário da 

Assembleia de Freguesia, José Carvalho. ---------------------------------- 

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

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

 Em quinze de julho de dois mil e dezasseis, os senhores: Secretário da 

Junta de Freguesia, Filipe Sousa, e o Tesoureiro, Agostinho 

Fernandes, participaram na II Gala do Sport Club Maria da Fonte. --- 

 Em vinte e um de julho de dois mil e dezasseis, foi feita colheita da 

amostra de água, em cinco fontes: Fonte de Guivães (Rua de Guivães); 

Fonte da Rita (Travessa da Fonte da Rita); Fontinha (Rua do Souto); 

Fonte Vila (Rua de Vila); Fonte da Escola (Rua de S. Julião). Nas três 

primeiras os resultados obtidos foram excelentes. Os resultados da 

Fonte Vila e Fonte da Escola não cumpre com os valores paramétricos, 

necessitando de intervenções. As análises foram executadas pelo 

LabMinho (Nogueiró – Braga) e custaram trezentos e sete euros, 

cinquenta cêntimos. Todos os resultados estão publicados no site da 

Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------ 

 Em vinte e nove de julho de dois mil e dezasseis, os senhores: 

Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Freitas, e o Secretário, 

Filipe Sousa, participaram na I Gala dos Bombeiros Voluntários da 

Póvoa de Lanhoso. A Junta de Freguesia entregou um donativo, 

destinado à aquisição de uma ambulância para o transporte de 

deficientes, no valor de quinhentos euros. -------------------------------- 

Às vinte e duas horas o senhor Presidente da Junta de Freguesia deu por 

encerrada a reunião. --------------------------------------------------------------  
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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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


