
 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COVELAS 

Rua do Soutal, n.º 64 – Covelas – 4830-128 Póvoa de Lanhoso 

 

Reconhecimento a Jaime de Sousa Oliveira em ato solene de homenagem (2013/11/10) 

 

Ex.mo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Covelas 

Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal 

Ex.mo Sr. Padre Couto 

Ex.mos Srs. Vereadores 

Ex.mos Srs. Presidentes de Junta 

Ex.mos Srs. Membros da Junta de Freguesia de Covelas 

Ex.mos Srs. Membros da Assembleia de Freguesia 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

O sentimento de gratidão e a capacidade de o manifestar é algo que define a qualidade 

dos seres humanos. A população de Covelas não se encontra entre aqueles que já 

esqueceram esse sentimento e quer hoje manifestar essa qualidade. Todos vivemos, de 

algum modo, uns para os outos e uns com os outros. Mas há alguns de entre nós que 

se vão destacando pelo seu espírito de serviço à comunidade, dando-lhe um lugar 

especial no seu coração. É o caso do Sr. Jaime, que dedicou décadas da sua vida ao 

serviço da população de Covelas, enquanto presidente da Junta de Freguesia. A 

singela homenagem que hoje terá lugar é, pois, de normal justiça, pois manifesta a 

gratidão de uma freguesia inteira a um homem que pensou em todos, mais do que em 

si próprio, ao longo de muitos anos. As intervenções que se seguirão irão revelar, 

certamente, as variadas facetas dessa dedicação. Da minha parte, como recém 

chegada a esta terra, limito-me a agradecer, em nome de outros habitantes que 

ultimamente vieram para Covelas, o modo como o Sr. Presidente da Junta na altura 

nos acolheu, fazendo-nos sentir em casa, como se de facto aqui tivéssemos nascido e 

crescido. Como atual presidente da Assembleia de Freguesia compete-me, em 

representação de todos os habitantes de Covelas, dar início a esta sessão de 

homenagem, transmitindo ao Sr. Jaime a gratidão de todos por estes anos de serviço. 

Nesse sentido e antes de tudo, convido o homenageado a dirigir-nos a palavra.   


