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ATA NÚMERO DEZ 

No dia quinze do mês de abril 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 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 da ata da sessão anterior (dezassete de 

dezembro de dois mil e quinze. -------------------------------------------------- 

PONTO DOIS: Apreciação e votação das contas de gerência de dois mil e 

quinze. ------------------------------------------------------------------------------ 

PONTO TRÊS: Apreciação e votação da primeira revisão ao orçamento 

de dois mil e dezasseis. ----------------------------------------------------------- 

PONTO QUATRO: Apreciação da Cadastro e Inventário dos Bens da 

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

PONTO CINCO: Apreciação e votação das alterações ao Anexo I – Tabela 

de Taxas e Licenças, do Regulamento Geral de Taxas e Licenças da 

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

PONTO SEIS: Análise da atividade da Junta de Freguesia bem como à 

sua situação financeira, conforme o disposto na alínea g), do número 

dois, do artigo vigésimo segundo, do Regimento da Assembleia de 

Freguesia de Covelas, de vinte e um de dezembro de dois mil e treze. ---- 
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Período de intervenção destinado 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 (Presidente), José Filipe Araújo de Sousa 

(Secretário) e Agostinho Alves Fernandes (Tesoureiro). ---------------------- 

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. --------------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Assembleia de Freguesia, no uso da palavra, propôs ao 

plenário um voto de pesar e que se fizesse um minuto de silêncio, 

em respeito da memória dos falecidos: Maria da Conceição Freitas, 

mãe do senhor Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Freitas e 

Jaime António de Oliveira, sogro do senho membro desta Assembleia 

de Freguesia, Adolfo Oliveira. ---------------------------------------------------- 

Posto à votação, o voto de pesar foi aprovado por unanimidade. ---------

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

Presidente da Junta de Freguesia. Este, no uso da palavra, referiu: “A 

Junta de Freguesia endereça os parabéns ao grupo “Diamonds Dance”, 

que teve mais uma brilhante atuação, no Teatro Club, na Póvoa de 

Lanhoso, na festa do VINIL, no dia dezoito de dezembro de dois mil e 

quinze. ------------------------------------------------------------------------------  

O executivo alarga a congratulação a todas as pessoas que estiveram 

envolvidas na festa de Natal das crianças, realizada a vinte de dezembro 

de dois mil e quinze, no salão da Junta de Freguesia, em especialmente 



 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

101 
 

a Mónica Costa e a Susana Pesqueira, pelo espetáculo que nos 

proporcionaram. A Junta de Freguesia colaborou monetariamente com 

cem euros, para as prendas das crianças. ------------------------------------ 

Completando o informado na anterior Assembleia, informamos que os 

calendários e o cartão de boas festas foram distribuídos no dia vinte e 

três de dezembro de dois mil e quinze (porta a porta), por todos os 

membros do executivo e pelos membros da Assembleia de Freguesia, 

Fernando Coelho e José Carvalho. --------------------------------------------- 

Todos os elementos da Junta de Freguesia se deslocaram a Travassós – 

Fafe, para entregarem ao senhor Padre Couto, um DVD e um livro, 

elaborados pelo senhor Secretário da Junta de Freguesia, sobre a 

homenagem que lhe foi feita e ocorrida a oito de novembro de dois mil e 

quinze, por iniciativa da Junta de Freguesia. Entregaram-se ainda ao 

senhor Padre Couto um cartão de boas-festas e um calendário. ---------- 

A Junta de Freguesia congratula-se pela criação do grupo de jovens 

denominado “Chama Covelense”, ao qual deseja os votos de grande 

sucesso, na pessoa da sua Presidente, Sandra Fernandes. ---------------- 

No dia cinco de fevereiro de dois mil e dezasseis, o salão da sede da 

Junta de Freguesia foi cedido ao grupo “ZecAdegas”, para que 

comemorassem o seu primeiro aniversário de existência. A Junta de 

Freguesia aproveita para lhe desejar os parabéns e os maiores sucessos. 

O subsídio de mil e quinhentos euros, proveniente da Câmara 

Municipal de Póvoa de Lanhoso, para o revestimento do chão do salão 

de festas do Salão Paroquial, permitiu realizar essas obras, que 

tornaram o salão muito mais bonito revestido a tijoleira cerâmica. ------- 

A Visita Pastoral à Freguesia de Covelas de D. Francisco Senra, 

programada para dezembro de dois mil e catorze, foi realizada no 
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passado dia dezassete de março de dois mil e dezasseis, com um novo 

crisma, em vinte de março. ------------------------------------------------------ 

O dia da Visita Pastoral foi muito intenso: das nove horas até às treze 

horas, o senhor Bispo D. Francisco Senra e o senhor Padre Rafael Poças 

visitaram todos os doentes da Freguesia; às quinze horas, visitaram a 

fábrica DAEL, já com a presença dos senhores Presidente da Junta de 

Freguesia, Manuel Freitas, e o senhor Membro da Assembleia de 

Freguesia, Fernando Coelho – uma visita deveras útil; às dezassete 

horas, foi celebrada uma missa de Santa Unção, finda a qual permitiu 

ao senhor Bispo D. Francisco Senra conversar, com rara satisfação, 

com todos os paroquianos que o abordaram. --------------------------------- 

Realizou-se ainda uma visita à sede da Junta de Freguesia englobando 

um encontro com todas as Instituições Culturais, Recreativas e 

Desportivas da Freguesia de Covelas, cerimónia preparada ao pormenor 

e com a presença da senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, 

Dra. Olga Duque. ------------------------------------------------------------------ 

Congratulou-se o senhor Presidente da Junta, que, nas boas-vindas ao 

Eminentíssimo D. Francisco Senra, com estas, entre muitas, agradáveis 

palavras: “… as pessoas da Freguesia devotaram-lhe um respeitoso 

carinho, com alguma transcendência até, por ser Vossa Eminência a 

representação suprema da Igreja Bracarense, vendo em si uma espécie 

de reencarnação do próprio espírito de Deus. …”. ----------------------------- 

Recebeu, por fim, o senhor Bispo D. Francisco Senra ofertas de todas 

Instituições presentes. ------------------------------------------------------------ 

Manifestando enorme alegria com o que se passava, o senhor Bispo D. 

Francisco Senra pediu que o senhor Tesoureiro da Junta (Agostinho 
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Fernandes) fosse buscar ao Paço, a Braga, o senhor Bispo D. Nuno 

Almeida. ----------------------------------------------------------------------------- 

Este já participou na reunião de reflexão, cerca das vinte e uma horas, 

no Salão Paroquial. ---------------------------------------------------------------- 

Covelas honra-se imenso por ter sido agraciado com a presença 

simultânea dos dois ilustres clérigos. ------------------------------------------ 

No dia vinte de março de dois mil e dezasseis, na cerimónia do Crisma, 

esteve também presente o senhor Padre Couto. ------------------------------ 

O dia foi muito importante para as dezanove pessoas que receberam o 

crisma, cuja preparação esteve a cargo, no âmbito da formação e 

orientação, do senhor Prof. Dr. João Duque, Presidente do Núcleo de 

Braga da Universidade Católica, que igualmente dirigiu o grupo Coral, 

juntamente com a sua esposa, Dra. Olga Duque e os filhos Simão 

Duque, em trompete e Vera Duque, em violino, com inegável 

brilhantismo. ----------------------------------------------------------------------- 

O Eminentíssimo D. Francisco Senra deixou Covelas muito contente e 

felicíssimo, constatando que na Freguesia existe uma união total, tal 

como, de facto, é realçado na mensagem do Presidente da Junta. -------- 

Nesta Visita Pastoral, foram oferecidos ao Eminentíssimo D. Francisco 

Senra, pelas mãos da senhora Presidente da Assembleia, Dra. Olga 

Duque e do senhor Presidente da Junta, Manuel Freitas o livro da 

História da Freguesia e uma caixa de seis garrafas de vinho Vidigueira 

Reserva no valor de noventa e nove euros. As lembranças foram 

oferecidas em nome conjunto das Assembleia e Junta de Freguesia. ----- 

A Junta de Freguesia dá os parabéns a todos os envolvidos na 

cerimónia do crisma, que permitiram o sucesso obtido, em especial à 

Gorete Pereira. --------------------------------------------------------------------- 
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Não podemos deixar de dar uma palavra especial de agradecimento ao 

senhor Adolfo Oliveira, por, a pedido da Junta de Freguesia, ter feito a 

cobertura das cerimónias do dia da Visita Pastoral e do Crisma, em 

particular a cerimónia ocorrida na sede da Junta de Freguesia. ---------- 

No jornal “Diário do Minho”, de quatro de abril de dois mil e dezasseis, 

na página quinze, saiu uma abordagem da Visita Pastoral e do Crisma.  

A carrinha da Junta de Freguesia, no dia vinte e três de março de dois 

mil e dezasseis, foi cedida à Associação “Em Diálogo”, para transportar 

alguns utentes, para a Comunhão Pascal, que se realizou no Salão 

Paroquial de Covelas. Esta cerimónia teve uma missa, à qual assistiu o 

senhor Presidente da Junta, às onze horas, um convívio no salão de 

festas do Salão Paroquial de Covelas, de seguida. Foi a primeira 

utilização do salão de festas, depois da renovação de que foi alvo. -------- 

Nesse dia (vinte e três de março de dois mil e dezasseis), o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia teve uma reunião com o senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Manuel Baptista e o senhor Padre 

Rafael Poças, de sorte que a Câmara Municipal apoiasse as obras na 

Igreja Matriz de Covelas, pois são necessários vinte mil euros. Ficou o 

compromisso da edilidade na doação de um bom subsídio. ---------------- 

A obra do muro de suporte da Rua Moinho de Vento terá o seu inicio 

em breve. --------------------------------------------------------------------------- 

Após elaboração do projeto para o arranjo da obra, na Rua da Rita, cuja 

fotocópia foi distribuída aos membros da Assembleia de Freguesia, na 

sessão de vinte e cinco de abril de dois mil e catorze, conforme 

informado na sessão de vinte e nove de junho de dois mil e quinze, o 

projeto desta obra sofreria algumas modificações. Assim, aconteceu. ---- 
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No dia treze de abril de dois mil e dezasseis, no local da obra estiveram 

presentes todos os membros da Junta de Freguesia, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Manuel Baptista, o seu assessor, 

senhor Lino e o senhor Engenheiro Marinho (autor do projeto), para o 

analisar. Analisado e achado conforme pelos presentes, a versão final 

foi distribuída aos membros da Assembleia de Freguesia. ------------------ 

A obra terá o seu inicio em maio/dois mil e dezasseis”. -------------------- 

A senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, no uso da palavra, 

referiu que não foi o senhor Prof. Dr. João Duque quem dirigiu o Grupo 

Coral, mas sim a senhora Ângela Gonçalves, pessoa que o vem fazendo 

e bem há já longos anos. O senhor Prof. Dr. João Duque apenas 

colaborou. -------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, passou a palavra à senhora Mónica Costa. Esta, 

começando por agradecer as palavras do senhor Presidente da Junta, 

referiu que o grupo “DIAMONDS DANCE”, enquanto grupo, não teve 

atuação na festa do VINIL, apenas ela e alguns elementos do grupo 

“DIAMONDS DANCE” participaram no teatro concerto. Acrescentou que 

a confusão se devesse a uma falha de comunicação, na anterior sessão.     

Interveio o senhor Adolfo Oliveira. Afirmou que estaria disponível para 

ajudar no que fosse possível, em nome da Freguesia de Covelas. ---------   

Em seguida a senhora Presidente da Mesa referiu 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. -----------------------  

A senhora Mónica Costa voltou a pedir a palavra. Concedida que lhe foi, 

pela senhora Presidente da Mesa, solicitou que, face ao que havia dito 

sobre a atuação do grupo “DIAMONDS DANCE” na festa do VINIL, se 

corrigisse a página noventa e cinco da ata. -----------------------------------  
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A senhora Presidente da Mesa concordou com a observação da senhora 

Mónica Costa e pediu à senhora Primeira Secretária da Assembleia de 

Freguesia, para corrigir. ---------------------------------------------------------- 

Feita a correção da ata número nove, nenhum outro membro fez 

qualquer pedido de intervenção. A senhora Presidente da Mesa colocou 

este ponto à votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. -------   

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto dois. Depois passou a palavra ao senhor 

Presidente da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que o presente 

documento foi aprovado em sessão extraordinária da Junta de 

Freguesia, por unanimidade, no dia dez de abril de dois mil e dezasseis. 

As receitas foram cento e vinte mil novecentos e cinquenta e sete euros 

e quatro cêntimos. As despesas foram cento e quatro mil seiscentos e 

trinta e um euros e noventa e três cêntimos. Ficou um saldo para a 

gerência seguinte de dezasseis mil trezentos e vinte e cinco euros e 

onze cêntimos. Explicou todos os pormenores, apresentando mapas 

anexos (resumo das receitas e resumo das despesas). Não havendo 

qualquer pedido de intervenção, a senhora Presidente da Mesa pôs à 

votação este ponto, acabando o mesmo por ser aprovado por 

unanimidade. O referido documento composto por vinte e cinco folhas 

fica arquivado na pasta dos anexos das atas da Assembleia de 

Freguesia de Covelas, rubricado e assinado pelas senhoras: Presidente e 

Primeira Secretária desta Assembleia de Freguesia. ------------------------- 

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto três. Depois passou a palavra ao senhor 

Presidente da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que o presente 

documento foi aprovado na sessão extraordinária da Junta de 

Freguesia, em dez de abril de dois mil e quinze, por unanimidade. As 

receitas (sessenta e seis mil trezentos e vinte e cinco euros e onze 

cêntimos) serão: saldo da gerência anterior (dezasseis mil trezentos e 

vinte e cinco euros e onze cêntimos); correntes (quarenta e quatro mil 

seiscentos e setenta e cinco euros); de capital (cinco mil trezentos e 

vinte e cinco euros). As despesas (sessenta e seis mil trezentos e vinte e 

cinco euros e onze cêntimos) serão: correntes (quarenta e cinco mil 

quinhentos e setenta e cinco euros e onze cêntimos); de capital (vinte 

mil setecentos e cinquenta euros). Explicou todos os pormenores, 

apresentando mapas anexos (resumo das receitas e resumo das 

despesas). Não havendo qualquer pedido de intervenção, a senhora 

Presidente da Mesa pôs à votação este ponto, acabando o mesmo por 

ser aprovado por unanimidade. O referido documento composto por 

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

de Freguesia, assinado e rubricado pelas senhoras: Presidente e 

Primeira Secretária desta Assembleia de Freguesia. -------------------------  

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto quatro. Depois passou a palavra ao senhor 

Presidente da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que o presente 

documento foi aprovado em sessão ordinária, da Junta de Freguesia, 

em dois de abril de dois mil e dezasseis, por unanimidade. Explicou 

todos os pormenores. Não havendo qualquer pedido de intervenção, a 

Assembleia de Freguesia de Covelas ficou inteirada. O referido 

documento composto por onze folhas fica arquivado na pasta dos 
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anexos das atas da Assembleia de Freguesia de Covelas, assinado pela 

senhora Primeira Secretária, desta Assembleia de Freguesia. ------------- 

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto cinco. Depois passou a palavra ao senhor 

Presidente da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que o presente 

documento foi aprovado em sessão ordinária, da Junta de Freguesia, 

em dois de abril de dois mil e dezasseis. 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 três folhas fica 

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

Covelas, rubricado e assinado pela senhora Primeira Secretária, desta 

Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------- 

Seguidamente a senhora Presidente da Mesa retomou os trabalhos, com 

a leitura do ponto seis referente à análise da atividade da Junta de 

Freguesia, bem como à sua situação financeira. Passou a palavra ao 

senhor Presidente da Junta de Freguesia. ------------------------------------ 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia, no uso da palavra, 

explicou todos os pormenores. -------------------------------------------------- 

Não havendo qualquer intervenção, a Assembleia de Freguesia de 

Covelas ficou inteirada. O referido documento composto por dez folhas 

fica arquivado na pasta dos anexos das atas da Assembleia de 

Freguesia de Covelas, assinado pela senhora Primeira Secretária, desta 

Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Mesa deu por concluído o período da ordem do 

dia e abriu, de imediato, o período de intervenção destinado ao público. 
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Dirigiu-se aos assistentes, perguntou quem queria intervir. --------------- 

Não havendo qualquer pedido de intervenção, a senhora Presidente da 

Mesa deu por terminado o período de intervenção destinado ao público. 

Colocou à consideração do plenário a aprovação da ATA em minuta, 

sendo esta aprovada por unanimidade. Desejou a todos os presentes 

um bom fim de semana e deu por encerrada a sessão da Assembleia de 

Freguesia, às vinte e três horas e doze minutos. -----------------------------  

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

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

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


