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ATA DEZ/DOIS MIL E DEZASSETE 

Ao segundo dia do mês de setembro de dois mil e dezassete, pelas nove 

horas e quarenta e cinco 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 sobre a celebração de protocolo entre a Junta 

de Freguesia de Covelas e António José Lopes da Rocha. ------------------- 

PONTO DOIS: 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 senhor António José Lopes da Rocha pretende 

celebrar um protocolo com a Junta de Freguesia, com vista à ocupação 

de solo, com a área de duzentos metros quadrados, no prédio designado 

“PENEDO DE ABOIM” com destino de colocação de colmeias de abelhas, 

para a sua atividade de apicultura. --------------------------------------------- 

Após troca de impressões entre todos os membros, estes aprovaram-no, 

por unanimidade, com a seguinte redação: ---------------------------------- 

“PROTOCOLO ---------------------------------------------------------------------- 

Ao -- dia do mês de -- do ano de dois mil e dezassete, na sede da Junta 

de Freguesia de Covelas, concelho de Póvoa de Lanhoso, foi celebrado o 

presente protocolo, entre os outorgantes seguintes, a saber: --------------- 

Primeira Outorgante: JUNTA DE FREGUESIA DE COVELAS, com sede 

na Rua do Soutal, número sessenta e quatro, Covelas, quatro mil 
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oitocentos e trinta – cento e vinte e oito Póvoa de Lanhoso, representada 

neste ato pelo seu Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Freitas 

Fernandes. -------------------------------------------------------------------------- 

Segundo Outorgante: ANTÓNIO JOSÉ LOPES DA ROCHA, casado, 

apicultor, portador do cartão de cidadão número --, válido até --/--/--, 

contribuinte fiscal número --, residente na Rua do Carvalho, número 

trezentos e setenta e quatro, Covelas, quatro mil oitocentos e trinta – 

cento e vinte e três Póvoa de Lanhoso. ----------------------------------------- 

O presente protocolo que tem por objetivo a cedência, a título de 

empréstimo, de ocupação de solo, com a área de duzentos metros 

quadrados, no prédio designado “PENEDO DE ABOIM”. ------------------- 

CLAUSULA PRIMEIRA ----------------------------------------------------------- 

A primeira outorgante cede, por empréstimo e sem qualquer 

contrapartida financeira, ao segundo outorgante, a ocupação de 

duzentos metros quadrados do solo do prédio designado “Penedo de 

Aboim”, com o artigo matricial número trezentos e trinta e um, da 

Freguesia de Covelas, com destino de colocação de colmeias de abelhas, 

para a atividade de apicultura do segundo outorgante. ---------------------  

CLAUSULA SEGUNDA ------------------------------------------------------------ 

A ocupação das colmeias de abelhas, nos duzentos metros quadrados, 

será a partir da confrontação a sul, ou seja, do confinante Jaime de Sousa 

Oliveira. ----------------------------------------------------------------------------- 

CLAUSULA TERCEIRA ---------------------------------------------------------- 

A cedência sem qualquer contrapartida financeira terá a duração até --

de – de dois mil e dezassete. A partir dessa data será feito entre os 

outorgantes as contrapartidas financeiras, se assim se justificar. 

CLAUSULA QUARTO ------------------------------------------------------------- 
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UM - O segundo outorgante assume como contrapartida da cessão de 

exploração ora efetuada, a obrigação de instalar no local todo o 

equipamento que se mostre necessário ao seu funcionamento e à 

exploração da sua atividade, cumprindo e fazendo cumprir todas as 

regras relativas a limpeza, higiene e segurança. ------------------------------ 

DOIS - A responsabilidade pela manutenção, normal conservação e 

gestão compete ao segundo outorgante. --------------------------------------- 

TRÊS - Compete, igualmente, ao segundo outorgante, zelar pela boa 

utilização do espaço ora cedido no âmbito da atividade por si organizada 

e denunciar de imediato às autoridades policiais e concelhias todas as 

infrações e delitos que no decurso dela eventualmente se registem. ------ 

CLAUSULA QUINTA -------------------------------------------------------------- 

UM - A cedência tem a duração de um ano e tem o seu início a – de – de 

dois mil e dezassete, e será renovável por igual período de tempo, se não 

for denunciado por qualquer das partes. -------------------------------------- 

DOIS - A denúncia deverá ser efetuada por escrito, com a antecedência 

mínima de dois meses, relativamente ao termo do prazo ou da renovação 

que estiver em curso. -------------------------------------------------------------- 

TRÊS - A cessação de atividade do segundo outorgante, ou a utilização 

do espaço para outros fins dos que aqui previstos, determinará o termo 

do presente protocolo. ------------------------------------------------------------- 

CLAUSULA SEXTA --------------------------------------------------------------- 

Finda a cedência, o segundo outorgante terá que proceder ao 

levantamento do equipamento aí estalado, não podendo reclamar da 

primeira outorgante qualquer indemnização, devendo, em qualquer caso, 

proceder à entrega do local em perfeito estado de conservação, e nas 

mesmas condições em que este foi recebido. ---------------------------------- 

CLAUSULA SÉTIMA -------------------------------------------------------------- 
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O segundo outorgante não poderá fazer no local quaisquer obras, sem 

autorização da Junta de Freguesia de Covelas, sendo que, todas as obras 

executadas com autorização escrita da Junta de Freguesia de Covelas 

ficarão a pertencer ao local sem direito a indemnização ou retenção. -----  

CLAUSULA OITAVA -------------------------------------------------------------- 

Ambos os outorgantes declaram aceitar o presente protocolo, 

comprometendo-se a executá-lo nos mais elementares princípios da boa 

fé. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Feito em duplicado, vai por todos assinado. ---------------------------------- 

PRIMEIRA OUTORGANTE -------------------------------------------------------- 

SEGUNDO OUTORGANTE” ------------------------------------------------------ 

Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia reiniciou os 

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

 Em dois de agosto de dois mil e dezassete, participou na comitiva do 

Reverendíssimo Padre Rafael Poças, a Pedrogão Grande. --------------- 

 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 centenário do Hospital António Lopes, para 

trinta e um de agosto de dois mil e dezassete (inauguração das obras 

no Hospital, pelo Presidente da República) e das comemorações do 

cinco de setembro de dois mil e dezassete. Foi enviado mail, a 

agradecer e informar o senhor Provedor, que a Junta de Freguesia 

seria representada na cerimónia do dia trinta e um de agosto de dois 

mil e dezassete, pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia, Manuel 

Freitas, e no dia cinco de setembro de dois mil e dezassete, pela 

senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, Dra. Olga Duque, 

acompanhada pelo seu marido Prof. Dr. João Duque. ------------------- 
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 Em nove de agosto de dois mil e dezassete, foram pagos seiscentos e 

dezanove euros e treze cêntimos à empresa ARTUR CORREIA 

ALVES. Esse montante era devido pelo fornecimento de bens e 

serviços prestados no arranjo da bomba de água da sede da Junta de 

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

 O CURSO DE ARRANJOS FLORAIS terminou no dia dez de agosto de 

dois mil e dezassete. ----------------------------------------------------------- 

 Em trinta de agosto de dois mil e dezassete, foi pago ao senhor Adriano 

Lopes Ferreira cento e cinquenta euros, pelos serviços prestados na 

colocação de placas de sinalização. ----------------------------------------- 

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

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

 A oitava prestação do contrato da compra da carrinha, no valor de 

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

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

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

sétima prestação da comparticipação financeira da carrinha, no valor 

de duzentos euros, em dezassete de agosto de dois mil e dezassete. - 

 A pedido do Reverendíssimo Padre Rafael Poças, fez um resumo sobre 

a ida a Pedrogão Grande, para publicação no Diário do Minho. Feito o 

resumo, foi entregue no dia seguinte, ao senhor Padre Rafael Poças, 

com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------- 

“SOLIDARIEDADE PARA COM PEDROGÃO GRANDE ---------------------

Depois da angariação de um montante significativo de donativos nos 

ofertórios das celebrações e das Juntas de Freguesia (quatro mil e 

setecentos euros), nas suas paróquias do concelho da Póvoa de Lanhoso 

(Covelas, Ferreiros, Geraz do Minho, Monsul e São João de Rei), o 

Reverendíssimo Padre Rafael Poças, pároco dessas freguesias, deslocou-
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se a Pedrogão Grande, no dia dois de agosto de dois mil e dezassete, para 

ele próprio distribuir o montante angariado, por seis famílias 

carenciadas, previamente escolhidas pelo Reverendíssimo Padre Júlio 

Santos, atualmente a paroquiar as freguesias de Pedrogão Grande, Vila 

Facaia, Vale da Nogueira, Pobrais, Salaborda e Campelos. ----------------- 

Para a deslocação, contou com a preciosa colaboração da Junta de 

Freguesia de Covelas, que lhe disponibilizou a sua carrinha. -------------- 

Da comitiva do Reverendíssimo Padre Rafael Poças fizeram parte os 

Presidentes das Juntas de Freguesia de Covelas, Manuel Freitas; de 

Ferreiros Carla Ferreira; de Geraz do Minho, Joel Silva; de Monsul, José 

Tinoco; de S. João de Rei, Paulo Macedo, e ainda o Tesoureiro desta Junta 

de Freguesia, Plácido Silva. ------------------------------------------------------ 

O Reverendíssimo Padre Júlio Santos, por motivos de saúde, não pôde 

acompanhar a distribuição dos donativos às pessoas selecionadas. ------ 

Na entrega do donativo à primeira família, o senhor Agostinho Barroso, 

de Vila Facaia (membro da família recetora do donativo) falou sobre o 

ocorrido na tragédia, para a RTP, que gravou as declarações e assistiu à 

entrega do donativo. --------------------------------------------------------------- 

Na segunda família, a D. Susana Carvalho, de Pobrais, pessoa que 

prestaria declarações, não conseguiu falar para a RTP; tão-pouco 

consentiu que a filmassem, tal era o seu desespero, pois perdera quatro 

familiares. --------------------------------------------------------------------------- 

Foi o senhor Padre Rafael Poças quem deu uma pequena entrevista à 

RTP. À pergunta “que palavras de conforto traz para estas pessoas?”, 

respondeu: “não há palavras para o sucedido apenas queremos marcar a 

nossa presença”. ------------------------------------------------------------------- 
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Seguiram-se as demais entregas (Joaquim Godinho e Albino Domingues, 

de Vale da Nogueira; Lídia, de Salaborda e Armando, de Campelos), com 

os relatos dramáticos sempre a marcar os acontecimentos. ----------------  

Todos agradeceram o gesto que o Reverendíssimo Padre Rafael Poças teve 

para com eles. ---------------------------------------------------------------------- 

Bem-haja Reverendíssimo Padre Rafael Poças.” ------------------------- 

 Esta iniciativa foi noticia no jornal “Diário do Minho de oito de agosto 

de dois mil e dezassete, na página doze” e no jornal “Maria da Fonte 

de dezoito de agosto de dois mil e dezassete, na página doze”. --------- 

Às onze horas e trinta e cinco 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) 

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


