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ATA DEZ/DOIS MIL E DEZASSEIS 

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

dezanove horas e trinta 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: Deliberação na aquisição de uma carrinha de nove lugares 

para o transporte de crianças, nas condições e circunstâncias 

consideradas mais adequadas aos interesses da Junta de Freguesia.  --- 

PONTO DOIS: Deliberação na venda da carrinha de nove lugares do 

transporte de crianças, nas condições e circunstâncias consideradas 

mais adequadas aos interesses da Junta de Freguesia.  --------------------                                                                                                                             

PONTO TRÊS: 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 a Junta de Freguesia tem de adquirir uma 

carrinha de nove lugares para o transporte de crianças, até ao final do 

ano. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Após troca de impressões entre todos os membros, estes aprovaram, por 

unanimidade, a aquisição de uma carrinha de nove lugares, para o 

transporte de crianças, com o fundamento seguinte: “Considerando que 

a Junta de Freguesia de Covelas tem de adquirir uma carrinha de nove 

lugares para o transporte de crianças, já que a licença da carrinha atual 

para o referido transporte termina no final do ano de dois mil e dezasseis, 
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de acordo com a legislação em vigor”. Deliberando, também, enviar a 

proposta para apreciação e votação em reunião da Assembleia de 

Freguesia de Covelas, para que esta confira total liberdade ao executivo 

na aquisição da referida carrinha, nas condições e circunstâncias 

consideradas mais adequadas aos interesses da Junta de Freguesia. ---- 

Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia retomou os 

trabalhos, com a leitura do ponto dois. Referiu que a Junta de Freguesia 

depois de adquirir nova carrinha tem de tomar uma decisão sobre a 

carrinha atual. --------------------------------------------------------------------- 

Após troca de impressões entre todos os membros, estes aprovaram, por 

unanimidade, a possibilidade da venda da carrinha atual, com o 

fundamento seguinte: “Considerando que a Junta de Freguesia de 

Covelas, depois da aquisição de uma nova carrinha de nove lugares para 

o transporte de crianças, terá de tomar uma decisão sobre a atual 

carrinha – mante-la ou vende-la”. Deliberando, também, enviar a 

proposta para apreciação e votação em reunião da Assembleia de 

Freguesia de Covelas, para que esta confira total liberdade ao executivo 

na venda (se for o caso) da referida carrinha, nas condições e 

circunstâncias consideradas mais adequadas aos interesses da Junta de 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia retomou os 

trabalhos, com a leitura do ponto três. Referiu que: ------------------------- 

 Em trinta e um de julho, um, dois e três de agosto de dois mil e 

dezasseis, sobre a orientação do senhor Padre Rafael Poças, o grupo 

de jovens “Chama Covelense” participou num retiro em Aveiro. A 

Junta de Freguesia disponibilizou a carrinha para o transporte, 

custeando as despesas com o gasóleo e as portagens, tanto da 
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carrinha como as de um carro de um dos jovens. O valor global desta 

despesa foi de cento e dezasseis euros, cinquenta e um cêntimos. 

 Em vinte e quatro de agosto de dois mil e dezasseis, a Junta de 

Freguesia recebeu um convite do senhor Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia da Póvoa de Lanhoso, Dr. Humberto Carneiro, para as 

comemorações do cinco de setembro. Foi enviado mail, no dia dois de 

setembro de dois mil e dezasseis, a agradecer e informar o senhor 

Provedor, que a Junta de Freguesia seria representada na cerimónia 

pela senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, Dra. Olga 

Duque, acompanhada pelo seu marido Prof. Dr. João Duque. ---------  

No uso da palavra, o Secretário da Junta de Freguesia referiu que no dia 

catorze de agosto de dois mil e dezasseis, às vinte e duas horas, recebeu 

um pedido, do senhor Padre Rafael Poças, para que fizesse um resumo 

sobre a inauguração das obras de requalificação na Igreja Matriz de 

Covelas, para publicação no Diário do Minho. Feito o resumo, foi entregue 

no dia seguinte, ao senhor Padre Rafael Poças, com o seguinte teor: -----

“D. FRANCISCO SENRA, INAUGURA A IGREJA MATRIZ DE COVELAS 

– PÓVOA DE LANHOSO, APÓS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO. --------- 

Decorreram na Freguesia de Covelas, nos dias doze, treze e catorze de 

agosto de dois mil e dezasseis, as tradicionais festividades em honra do 

seu padroeiro – S. Julião. -------------------------------------------------------- 

Durante meses, a Igreja Matriz da Freguesia sofreu obras de 

requalificação, ficando mais bonita e funcional. ------------------------------ 

O responsável pela requalificação, o Reverendíssimo Padre Rafael Poças, 

com o consentimento da Comissão de Festas S. Julião/dois mil e 

dezasseis, inseriu a inauguração no programa das festas, agendando-a 

para o final da procissão do dia catorze de agosto, na qual participaria o 

senhor Bispo D. Francisco Senra, presidindo às cerimónias. -------------- 
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A comitiva do Eminentíssimo D. Francisco Senra, que partira do Paço, 

em Braga, composta pelos: senhor Padre Rafael Poças, senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, Manuel Baptista, senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Covelas, Manuel Freitas, que se 

haviam deslocado ao Paço, para esse efeito, chegou à Freguesia de 

Covelas às dezasseis horas e cinquenta minutos. ---------------------------- 

Como programado no programa das festas, às dezassete horas, sob a 

Presidência de D. Francisco Senra, coadjuvado pelos Padre Rafael Poças 

e Padre Couto (ex-pároco da Freguesia), após um breve momento de 

Oração, do Sermão em honra de S. Julião, no Salão Paroquial, da 

procissão, que terminou com a bênção na Igreja Matriz, seguiu-se a 

inauguração da “nova” igreja, após as obras de requalificação. ------------ 

Estiveram ainda presentes nesta cerimónia os senhores vereadores da 

Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Dra. Gabriela Fonseca, Eng. 

André Rodrigues e Dr. Frederico Castro. --------------------------------------- 

O senhor Bispo D. Francisco Senra, que visita Covelas pela quinta vez, 

manifestou a sua enorme alegria, expressando o seu reconhecimento pela 

união total que a Freguesia demonstra, tal como prova o excelente 

trabalho realizado nesta requalificação da Igreja Matriz. -------------------- 

Finalmente, o senhor Padre Rafael Poças agradeceu a colaboração de toda 

a população de Covelas e os apoios importantes da Câmara Municipal e 

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

Às vinte e uma horas e vinte 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. --------------------------

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

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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