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ATA NOVE/DOIS MIL E DEZASSETE 

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

duas horas e sete 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 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: -------------------------------------------------------- 

 O CURSO DE ARRANJOS FLORAIS foi iniciado a treze de julho de 

dois mil e dezassete, com vinte e três formandos e decorrerá às 

segundas, terças e quintas-feiras, das vinte horas às vinte e três horas 

e trinta minutos. --------------------------------------------------------------- 

 Em catorze de julho de dois mil e dezassete, participou na III Gala do 

Sport Club Maria da Fonte. -------------------------------------------------- 

 Em dezassete de julho de dois mil e dezassete, foram pagos duzentos 

e trinta euros e sessenta e três cêntimos à empresa 

PETALAPADRÃO. Esse montante era devido pelo fornecimento das 

camisolas oferecidas pela Junta de Freguesia ao Rancho Folclórico S. 

Julião de Covelas. -------------------------------------------------------------- 

 Em vinte e oito de julho de dois mil e dezassete, foi concluída a 

iluminação pública da Rua da Ribeirinha. --------------------------------- 

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

que: ---------------------------------------------------------------------------------- 
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 A sétima prestação do contrato da compra da carrinha, no valor de 

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

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

 A Câmara Municipal transferiu para a conta da Junta de Freguesia a 

sexta prestação da comparticipação financeira da carrinha, no valor 

de duzentos euros, em onze de julho de dois mil e dezassete. --------- 

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

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

 Em dez, onze e doze de julho de dois mil e dezassete, foram 

desmatados os caminhos públicos, na preferia da Freguesia, com a 

intensão de salvaguardar os incêndios. ------------------------------------ 

 Em treze de julho de dois mil e dezassete, foi feita uma limpeza aos 

carvalhos na Rua da Rita. ---------------------------------------------------- 

Às vinte e três horas e doze 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) 


