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ATA NÚMERO UM 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e treze, 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 Lanhoso, sob a presidência de Olga de 

Jesus de Oliveira Fernandes Duque, secretariada por Maria Luísa 

Coutinho Brandão Teixeira de Araújo e José Albino Santos de Carvalho, 

reuniu, em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Covelas, 

com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------- 

Período antes da ordem do dia. -------------------------------------------------

Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------

PONTO UM: Aprovação do regimento. ------------------------------------------

PONTO DOIS: Aprovação do orçamento (receita e despesa) para o ano 

financeiro de dois mil e catorze. -------------------------------------------------

PONTO TRÊS: Aprovação do plano plurianual de investimentos para o 

ano financeiro de dois mil e catorze. -------------------------------------------

Período de intervenção destinada ao público. --------------------------------

Estiveram presentes os seguintes membros: Fernando Lemos Coelho, 

Adolfo da Cunha Oliveira, Mónica Bruna Gomes da Costa e Ângela 

Coutinho Gonçalves. --------------------------------------------------------------

Todos os elementos da Junta de Freguesia estiveram presentes, ou seja, 

Manuel Freitas Fernandes, José Filipe Araújo de Sousa e Agostinho 

Alves Fernandes, Presidente, Secretário e Tesoureiro, respetivamente. --

Depois de todos terem tomado os seus lugares e assinada a respetiva 

folha de presença, a senhora Presidente da Assembleia de Freguesia 

deu início à sessão e começou por dar as boas vindas ao plenário da 

Assembleia de Freguesia; fez uma breve resenha das funções deste 



 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

2 
 

órgão de Freguesia. ---------------------------------------------------------------

Entrou-se, então, no período antes da ordem do dia: a senhora 

Presidente da Mesa passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de 

Freguesia. Este, no uso da palavra, referiu: “Tomamos posse a dezoito 

de outubro de dois mil e treze, às dezoito horas. No dia seguinte 

(dezanove de outubro), fomos confrontados pelo senhor Adélio, quanto à 

colocação das pedras na campa número setenta e sete, campa de sua 

falecida esposa (Maria Glória Fernandes). Eu, o Filipe e o Agostinho 

deslocamo-nos ao cemitério e decidimos que a colocação das pedras nas 

campas naquele quarteirão seria inverso às restantes, devido à 

imposição destas no terreno, conforme o que o referido senhor Adélio 

pretendia. ---------------------------------------------------------------------------

A vinte e um de outubro (faz hoje precisamente dois meses), fomos 

informados de que a carrinha da Junta de Freguesia precisava de 

arranjo na caixa de velocidades (não tinha a terceira velocidade) e que 

os pneus estavam carecos. De imediato tratamos do assunto, uma vez 

que era um perigo para o transporte das crianças. Em primeiro lugar 

tencionávamos marcar a substituição dos pneus, que era o que nos 

preocupava, porque estes já andavam a romper o aço. Mas não foi o que 

aconteceu, já que a caixa de velocidades avariou mesmo; assim, a 

carrinha teve que ser rebocada para a oficina. Nos três dias que esteve 

no arranjo, o Agostinho disponibilizou a sua carrinha de sete lugares 

para assegurar o transporte das crianças, sem qualquer contrapartida, 

o que desde já lhe agradecemos. Depois foi para a recauchutagem “Pneu 

Feliz”, em Braga, para a colocação dos quatro pneus e alinhamento da 

direção. Gastaram-se quatrocentos e oito euros e cinquenta e um 

cêntimos com a caixa de velocidades e trezentos e dezasseis euros e 

setenta e sete cêntimos com os pneus e alinhamento da direção. -------
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Alguns dias depois, descobrimos que a licença de transporte de 

crianças estava caducada há um ano (válida até novembro de dois mil e 

doze). Consideramos ser este facto de uma grande irresponsabilidade. 

Felizmente, durante esse ano, nada aconteceu. Neste momento, a 

situação está resolvida junto do Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes, IP, com a licença válida de vinte e cinco de novembro de 

dois mil e treze a vinte e quatro de novembro de dois mil e quinze. ------- 

Também a Sandra não tinha aptidão para conduzir a carrinha para o 

transporte de crianças. Tratava-se de mais uma irregularidade que 

poderia ter saído bem cara, o que felizmente não aconteceu. De 

imediato, foi inscrita no IFR – Instituto de Investigação e Formação 

Rodoviária, Lda., com sede na Avenida dos Aliados, número cinquenta e 

quatro, segundo, quatro mil – sessenta e quatro Porto, no Curso de 

Formação Inicial de Motoristas de Transportes Coletivos de Crianças, 

curso que neste momento já possui. -------------------------------------------

Fizemos umas pequenas obras no cemitério; colocamos no mesmo dois 

contentores de deposição para velas/cirios, num protocolo entre a 

Junta de Freguesia e a Braval. -------------------------------------------------- 

O horário de atendimento ao público, pelos membros do executivo, foi 

alterado em treze de novembro. Passou a ser o seguinte: todas as 

quartas-feiras, das vinte horas às vinte e duas horas, conforme o aviso 

que distribuímos porta a porta pela Freguesia. Nesse aviso, a população 

foi informada dos números dos telemóveis dos elementos da Junta de 

Freguesia, para contatarem qualquer um deles caso surgisse algum 

assunto urgente. -------------------------------------------------------------------

Realizamos no dia dez de novembro, um ato público de reconhecimento 

e homenagem, da minha responsabilidade, ao ex-Presidente da Junta 
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de Freguesia, senhor Jaime Oliveira, pelos quase trinta e um anos que 

somou a presidir a esta Junta de Freguesia, englobando-o no 

tradicional magusto, conforme o convite que distribuímos porta a porta. 

Devo dizer que tudo que foi programado para esse dia superou todas as 

nossas expetativas, pois a população marcou presença em massa e 

saíram do evento com real satisfação, uma vez que esse dia foi um dia 

de grande convívio para a população de Covelas. ---------------------------- 

Estamos desde o inicio do mandato a limpar e a desobstruir as valetas 

e aquedutos, já há muito tempo obstruídos. Este serviço está a ser feito 

com todo o rigor. Temos a imensa sorte do Agostinho possuir 

equipamento para o referido serviço e prontamente o disponibilizar 

quando é preciso. Sem esse equipamento, nada podíamos fazer. Faço 

mais um agradecimento ao Agostinho: a cedência gratuita da 

maquinaria sem nada cobrar, mesmo o consumo do combustível. ------- 

Colocamos uma cortina no palco do salão da Junta de Freguesia, pois 

tratava-se do grande desejo dos grupos culturais da Freguesia. ---------- 

Procedeu-se ao arranjo dos microfones da aparelhagem sonora que 

estavam danificados. Dos quatro existentes, um funcionava mal. Este e 

outro foram recuperados. Os outros dois eram dos chineses, não valia a 

pena o gasto com o conserto. ----------------------------------------------------

No dia vinte e dois de novembro, em reunião extraordinária da Junta de 

Freguesia, aprovamos as contas intercalares do ano financeiro de dois 

mil e treze (fluxos de caixa de um de janeiro de dois mil e treze a 

dezassete de outubro de dois mil e treze), conforme documento 

distribuído a todos os membros desta Assembleia de Freguesia. ---------- 

Como verificam, há um saldo para a gerência seguinte de nove mil e 

sessenta e quatro euros. Este saldo não traduz a realidade. Vejamos: -
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Pagamento por efetuar desde agosto de dois mil e doze, de cinco mil 
cento e cinquenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos, à 

empresa “Fluentes & Encantadores”, de Friande (muro na Rua da 

Ribeirinha); - Irmãos Veloso (combustíveis), de noventa e cinco euros e 
noventa e oito cêntimos; - Reparação do computador, de oitenta e 
nove euros; - João Freitas (electricidade), de duzentos e quatro euros 
e dezoito cêntimos; - Arriva (passeio a Fátima - dez de setembro), de 

quinhentos e quarenta e quatro euros; - Compensação aos elementos 

da Junta de Freguesia (de um de outubro de dois mil e treze a dezassete 

de outubro de dois mil e treze, de quatrocentos e vinte e oito euros e 
sessenta e dois cêntimos (Jaime: cento e sessenta e quatro euros e 

oitenta e seis cêntimos, Adolfo: cento e trinta e um euros e oitenta e oito 

cêntimos, Peixoto: cento e trinta e um euros e oitenta e oito cêntimos); - 

Carrinha da Junta de Freguesia, de setecentos e vinte e cinco euros 
e vinte e oito cêntimos. O total destas despesas é de sete mil duzentos 

e quarenta e quatro euros e setenta cêntimos. Assim, na realidade o 

saldo seria de mil oitocentos e dezanove euros e trinta cêntimos e não 

de nove mil e sessenta e quatro euros. Mas, este número ainda não é 

definitivo, porque ainda estamos à espera de faturas: da associação “Em 

Diálogo”, para o pagamento dos almoços dos jornaleiros que prestaram 

serviço à Junta de Freguesia; e de muitas outras. Daremos 

conhecimento, na próxima reunião, das que então surgirem. Ainda 

assim, não contabilizamos: - duzentos euros do pagamento ao 

colaborador da limpeza do cemitério, feito a vinte e seis de outubro e os 

gastos na legalização da carrinha da Junta de Freguesia. ------------------ 

Tive uma reunião com as responsáveis da cultura e por estas foi dito 

que a Câmara Municipal tem disponibilidade em ceder pessoal 

habilitado, para ajudar em qualquer evento e até material para os 
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grupos culturais. Essas responsáveis estão no teatro clube. ---------------

No dia dezasseis de dezembro, tive uma reunião com responsáveis do 

apoio social. Foi um debate interessante e que serviu principalmente 

para uma sensibilização de todos nós para que estejamos atentos ao 

que se passa à nossa volta em relação aos maus-tratos dos velhinhos, e 

se tivermos conhecimento de algum caso, devemos participá-lo sem 

qualquer hesitação ao Ministério Público. ------------------------------------- 

Ontem (vinte de novembro), tomei posse na Comissão Permanente de 

Toponímia e Trânsito, na Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso. A 

conta corrente da Junta de Freguesia está a zero”. -------------------------

Em seguida, a senhora Presidente da Mesa deu a palavra ao senhor 

Adolfo Oliveira, que disse: “Como ex-secretário da Junta de Freguesia 

desconhecia a importância de cinco mil cento e cinquenta e sete euros e 

sessenta e quatro cêntimos em divida desde agosto de dois mil e doze, à 

empresa “Fluentes & Encantadores”. Quanto à situação da carrinha, ter 

ou não ter a licença do transporte das crianças caducada desde 

novembro de dois mil e doze, eu fico surpreendido, uma vez que era o 

ex-Presidente da Junta de Freguesia quem estava com esse dossier. Em 

relação à Sandra ou a qualquer condutora anterior, posso dizer que 

nunca ninguém que tenha exercido essas funções na Junta de 

Freguesia possuía essa aptidão”. -----------------------------------------------

A senhora Presidente da Mesa passou a palavra à senhora Mónica 

Costa. Esta começou por referir que a licença da carrinha caducada 

para o transporte das crianças e a não aptidão da Sandra para a 

condução da mesma era muito grave e de uma irresponsabilidade total. 

Ficou surpreendida pela Junta de Freguesia não ter mais dívidas. 

Acrescentou ainda: “Convido todos os presentes a assistirem, amanhã 

(vinte e dois de dezembro), neste edifício, a partir das catorze horas, à 
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festa de Natal das crianças, que vai ser um espectáculo lindo, com a 

participação de todos os grupos existentes da nossa Freguesia. 

Aproveito ainda, para agradecer à Junta de Freguesia, a colaboração 

que nos tem dado, principalmente a colocação da cortina no palco do 

salão da Junta de Freguesia”. ---------------------------------------------------

Interveio a senhora Presidente da Mesa, que referiu que deveria ser 

colocado um espelho na Rua de Sinde, na saída da oficina do senhor 

Borges. Acrescentou ainda que estava concluído o período antes da 

ordem do dia; que iriam ser iniciados os trabalhos do período da ordem 

do dia, com a leitura do ponto um “aprovação do regimento”. Após a 

apresentação do regimento, por parte da senhora Presidente da 

Assembleia de Freguesia, nenhum membro fez qualquer pedido de 

intervenção sobre o mesmo. A senhora Presidente da Mesa colocou-o à 

votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O referido 

documento composto por vinte e oito folhas, fica arquivado na pasta dos 

anexos das atas da Assembleia de Freguesia e assinado pela senhora 

Presidente da Assembleia de Freguesia. ---------------------------------- 

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto dois “aprovação do orçamento (receita e 
despesa) para o ano financeiro de dois mil e catorze”. Depois passou 

a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia. ---------------------

Interveio o senhor Presidente da Junta de Freguesia, solicitando à Mesa 

que fosse o senhor Rui Ribeiro a apresentar este ponto, uma vez que 

estava presente e é ele o contabilista da Junta de Freguesia, logo mais 

familiarizado com o assunto. ---------------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Mesa pôs a questão aos membros da 

Assembleia de Freguesia. Todos os membros concordaram e aceitaram o 
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pedido feito. Então, a senhora Presidente da Mesa passou a palavra ao 

senhor Rui Ribeiro. ---------------------------------------------------------------- 

No uso da palavra, o senhor Rui Ribeiro referiu que o presente 

documento foi aprovado em sessão extraordinária da Junta de 

Freguesia, por unanimidade, em onze de dezembro. As receitas (cento e 

quarenta mil euros) serão: correntes (cinquenta e um mil setecentos 

euros); de capital (oitenta e oito mil e trezentos euros), esta referente à 

Rua da Ribeirinha. As despesas (cento e quarenta mil euros) serão: 

correntes (quarenta e três mil e duzentos euros); de capital (noventa e 

seis mil oitocentos euros). Conforme os mapas anexos (resumo das 

receitas e resumo das despesas), explicou todos os pormenores. ---------

Não havendo qualquer pedido de intervenção, a senhora Presidente da 

Mesa pôs à votação este ponto, sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade. O referido documento composto por sete folhas fica 

arquivado na pasta dos anexos das atas da Assembleia de Freguesia e 

assinado por todos os membros deste órgão de Freguesia. ----------------- 

Seguidamente a senhora Presidente da Mesa retomou os trabalhos, com 

a leitura do ponto três “aprovação do plano plurianual de 
investimentos para o ano financeiro de dois mil e catorze”. Passou 

a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia. ---------------------

No uso da palavra, o senhor Presidente da Junta de Freguesia solicitou 

à Mesa, que fosse o senhor Rui Ribeiro a apresentar este ponto, 

conforme o solicitado no ponto anterior. --------------------------------------

Novamente a senhora Presidente da Mesa pôs a questão aos membros 

da Assembleia de Freguesia. Todos os membros concordaram e 

aceitaram o pedido feito. Então, a senhora Presidente da Mesa deu a 

palavra ao senhor Rui Ribeiro. --------------------------------------------------
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No uso da palavra, o senhor Rui Ribeiro começou por explicar que na 

rubrica das funções gerais estava prevista uma aquisição de um 

equipamento informático (oitocentos euros). Na rubrica das funções 

económicas estava prevista algumas infra-estruturas, como: 

beneficiação da Rua da Feiteira (quarenta mil euros); rectificação e 

pavimentação da Rua das Portelinhas (dois mil e quinhentos euros); 

obras diversas na Freguesia (cinco mil e duzentos euros); e a 

rectificação e pavimentação da Rua da Ribeirinha esta já concluída, 

com o valor de oitenta e oito mil e trezentos euros, a ser paga em 

prestações durante os doze meses do próximo ano de dois mil e catorze, 

conforme o contrato de empreitada celebrado. -------------------------------

Não havendo qualquer pedido de intervenção, a senhora Presidente da 

Mesa pôs à votação o referido ponto três da ordem do dia, sendo este 

aprovado por unanimidade. O referido documento composto por três 

folhas fica arquivado na pasta dos anexos das atas da Assembleia de 

Freguesia e assinado por todos os membros deste órgão de Freguesia. -- 

Pediu a palavra a senhora Luísa Brandão, a qual lhe foi concedida pela 

senhora Presidente da Mesa. ----------------------------------------------------

Interveio a senhora Luísa Brandão e disse: “como Primeira Secretária 

da Mesa, acho que as atas desta Assembleia de Freguesia, em vez de 

serem feitas à mão devem passar a ser elaboradas eletronicamente”. ---- 

A senhora Presidente da Mesa referiu que esta proposta não estava na 

ordem de trabalhos, pondo-a à consideração do plenário. Por 

unanimidade todos os membros aceitaram tal sugestão, ficando então 

aprovada a elaboração das atas da Assembleia de Freguesia em suporte 

eletrónico. --------------------------------------------------------------------------- 

No uso da palavra, a senhora presidente da Mesa referiu que estava 
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concluído o período da ordem do dia. Entrou no período de intervenção 

destinada ao público e dirigiu-se aos assistentes, perguntou quem 

queria intervir. Manuel Rodrigues Alves pediu a palavra. Foi-lhe 

concedida pela senhora Presidente da Mesa. --------------------------------- 

Interveio o senhor Manuel Rodrigues Alves: começou por referir que a 

placa de stop colocada na entrada da Travessa da Feiteira foi  

derrubada por um camião e ele próprio colocou-a novamente no mesmo 

sítio, bem segura. Disse ainda que as placas de trânsito deviam estar 

mais bem seguras. ---------------------------------------------------------------- 

Interveio a senhora presidente da Mesa e referiu que findou o período 

de intervenção destinado ao público. Desejou a todos os presentes um 

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Deu por encerrada a sessão da 

Assembleia de Freguesia, às vinte horas e quarenta e cinco minutos. Foi 

lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada, 

por os membros desta Assembleia de Freguesia presentes. ---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


