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ATA NÚMERO ONZE 

No dia dezassete do mês de junho 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 (quinze de abril de 

dois mil e dezasseis). -------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS: Apreciação e votação sobre proposta do executivo de um 

donativo ao Concelho Económico Paroquial de Covelas, destinado às 

obras da Igreja Matriz de Covelas. ---------------------------------------------- 

PONTO TRÊS: 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. ---- 

Período de intervenção destinado ao público. --------------------------------

Estiveram presentes os seguintes membros: Fernando Lemos Coelho, 

Adolfo da Cunha Oliveira e Ângela Coutinho Gonçalves. ------------------- 

Não esteve presente Mónica Bruna Gomes da Costa. ------------------- 

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). ---------------------- 
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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 Mesa passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de 

Freguesia. Este, no uso da palavra, referiu: “Em complemento ao já 

conhecido na anterior Assembleia, sobre o apoio que a Câmara 

Municipal deu às obras na Igreja Matriz de Covelas, informamos que o 

subsídio da edilidade foi de oito mil euros. ----------------------------------  

No dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezasseis, o senhor José 

Carvalho, tendo detetado anomalias nas águas de consumo do senhor 

Carlos Tinoco e averiguado o que se passava, concluiu que a situação 

era causada pela BRAVAL. De imediato, tentou contactar o Presidente 

da Junta. Não o tendo conseguido, já que este se encontrava no 

Alentejo, contactou o Secretário da Junta, que se deslocou ao local para 

se inteirar da situação ocorrida. ------------------------------------------------ 

Estávamos no dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezasseis, no final 

do dia. O senhor Secretário disse ao senhor José Carvalho que iria pôr o 

senhor Presidente da Junta ao corrente desta situação, mas, devido ao 

feriado, a situação talvez só se resolvesse na manhã do dia seguinte. ----  

No dia vinte e seis de abril de dois mil e dezasseis, o senhor Presidente 

da Junta informou o senhor Presidente da Câmara Municipal, que, de 

imediato, se prontificou a vir ao local. Pelas onze horas, ele, eu e o 

senhor Agostinho Fernandes estávamos no local para nos inteirarmos 

da verdade das coisas. Deparamos com uma situação inimaginável. 

Nesse momento, chegaram alguns colaboradores da BRAVAL, para a 

lavagem de depósitos, tanques e outras coisas. ------------------------------  
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O senhor Presidente da Câmara Municipal mandou proceder à recolha 

de água para análise. A Junta de Freguesia pediu responsabilidades à 

BRAVAL, facto que teve a imediata concordância da Câmara Municipal. 

Alguém contactou o “JN – Jornal de Notícias” para noticiar. O senhor 

Delfim Machado, responsável pelas noticias no nosso concelho, 

procedeu ao registo do acontecimento nesse próprio dia (vinte e seis de 

abril de dois mil e dezasseis). ---------------------------------------------------- 

Porém, a noticia ainda não tinha sido publicada até ao dia dois de maio 

de dois mil e dezasseis, não obstante a minha ida à redação do JN, para 

indagar sobre o motivo do silêncio. A resposta era sempre a mesma 

“não tinham espaço para publicar a notícia”. ---------------------------------- 

Não me contentei com o silêncio. O senhor Dr. Pedro Machado tinha-me 

abordado por três vezes, para que me calasse também. Então, nesse dia 

dois de maio de dois mil e dezasseis, da parte da manhã, liguei de novo 

para a redação do JN, para saber por que motivo a notícia ainda não 

tinha sido colocada no jornal. A pessoa que me atendeu o telefone 

disse-me que ligasse às catorze horas, porque a menina que coordenava 

essa área tinha tirado dois dias de férias. Teria que falar com a colega, 

mas só às catorze horas. Não fiquei convencido, mas telefonei e falei 

com a menina Carla, que me informou que o senhor repórter, Delfim 

Machado, me contactaria brevemente, o que aconteceu. Tive, no 

entanto, que manifestar ao senhor Delfim Machado o meu desagrado 

pelo silêncio da notícia. Exagerei nas palavras, mas estão ditas, pois foi 

também a forma de fazer chegar a notícia ao público – no dia seguinte, 

três de maio de dois mil e dezasseis, estava a ser lida por muita gente. - 

No dia três de maio de dois mil e dezasseis, fui contactado pela TVI, 

SIC, Porto Canal, RTP UM, CMTV e um repórter do JN. Não pude 
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marcar presença em nenhum destes órgãos de comunicação social 

(estava em Coimbra, em trabalho da empresa, desde as sete horas e 

trinta minutos), mas prestei os depoimentos por telefone. ----------------- 

Devido à minha ausência, o senhor José Carvalho orientou bem as 

pessoas que quiseram fazer reportagem sob o ocorrido. Quero agradecer 

ao senhor membro desta Assembleia de Freguesia, senhor José 

Carvalho, pela sua postura desde o inicio deste problema, pelo empenho 

e trabalho que prestou e vem a prestar, estando disponível até para me 

substituir. -------------------------------------------------------------------------- 

Desta forma, a noticia, no dia três de maio de dois mil e dezasseis, 

estava a ser divulgada por quase todos os órgãos de comunicação 

social, pelo menos a mais relevante. ------------------------------------------- 

No dia seis de maio de dois mil e dezasseis, a Junta de Freguesia 

recebeu um mail do Grupo Parlamentar “Os Verdes”, para 

conhecimento da pergunta dirigida ao Ministério do Ambiente pelos 

senhores Deputados Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira, sobre a 

contaminação da água. Mail que viria a ser novamente recebido, em 

quinze de junho de dois mil e dezasseis, com o conhecimento da 

resposta do Ministério do Ambiente à pergunta antes formulada, 

conforme os documentos distribuídos a cada membro desta Assembleia 

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

No dia seis de maio de dois mil e dezasseis, tive uma reunião na 

BRAVAL, com o senhor Presidente da Câmara, o senhor Dr. Pedro 

Machado e o senhor Dr. Rui Morais, representante da Agere. A BRAVAL 

e a Agere assumiram o erro e propuseram o imediato abastecimento de 

água às cinco casas da família Tinoco. A Junta de Freguesia não 

aceitou esta solução, tal como a Câmara Municipal, pois a solução não 

tinha qualquer sentido. ----------------------------------------------------------- 



 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

5 
 

As análises feitas no dia vinte e seis de abril de dois mil e dezasseis 

revelaram resultados muito preocupantes. No dia dez de maio de dois 

mil e dezasseis, foram feitas novas análises das nascentes afetadas e os 

resultados ainda foram piores. O laboratório aconselhou que se 

aguardassem dois meses para a realização de novas análises. ------------ 

No dia vinte e sete de maio de dois mil e dezasseis, realizou-se o VI 

sarau de grupos corais. O grupo Coral de Covelas foi orientado pelo 

senhor Prof. Dr. João Duque, com inegável brilhantismo. ------------------  

A Junta de Freguesia associou-se a este evento, comparticipando na 

despesa do bolo, com duzentos euros. ----------------------------------------  

A todos os envolvidos nesse evento, que dele fizeram um êxito enorme, 

a Junta de Freguesia dá os parabéns e os maiores agradecimentos. ----- 

No dia quatro de junho de dois mil e dezasseis, realizou-se o décimo 

segundo aniversário do Rancho Folclórico S. Julião de Covelas. A Junta 

de Freguesia custeou a despesa do bolo, no valor de cem euros. --------- 

No dia vinte e nove de junho de dois mil e dezasseis, a partir das nove 

horas, um camião percorrerá a Freguesia, para a recolha do chamado 

“lixo monstro””. --------------------------------------------------------------------  

No uso da palavra, a senhora Presidente da Assembleia de Freguesia 

leu um email que a senhora Mónica Costa tinha enviado ao senhor 

Presidente da Junta de Freguesia, com o seguinte teor: “Boa tarde 

senhor Freitas. ---------------------------------------------------------------------  

Tinha intenção de abordar um tema que me preocupa bastante, na 

Assembleia deste mês, mas como não poderei estar presente, pedia-lhe 

que discutissem este assunto. -------------------------------------------------- 
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A minha preocupação prende-se com a contaminação de águas que tem 

vindo a surgir na nossa Freguesia, provocada pela BRAVAL (pelo que 

tenho conhecimento). ------------------------------------------------------------- 

Deduzo que a Junta de Freguesia já esteja em averiguações, mas não 

posso deixar de exprimir o meu receio. ---------------------------------------- 

Assusta-me imenso a hipótese de, de um momento para o outro, os 

Covelenses deixarem de poder consumir a sua própria água que, ainda 

por cima, é a única de que dispõem, dado a nossa Freguesia não ter 

disponível água pública. ---------------------------------------------------------- 

Eu proponho que coloquem em cima da mesa a hipótese de, em 

parceria com a Câmara Municipal e até com a BRAVAL, conseguirmos 

um “protocolo” com uma empresa de análises de águas, de forma a que 

todos os Covelenses possam ver as suas águas analisadas a um preço 

mais reduzido. Pelo conhecimento que tenho, o valor não é assim tão 

baixo, salvo erro. ------------------------------------------------------------------ 

Dentro deste mesmo assunto, se entretanto, me puderem informar da 

atuação da Junta de Freguesia neste problema, e consequentes 

desenvolvimentos, agradeço imenso. ------------------------------------------- 

Peço desculpa o abuso, porque sei que o lugar para exposição de 

assuntos por parte de um membro da Assembleia é nas próprias 

Assembleias, mas hoje não me é de todo possível estar presente, e não 

queria deixar passar muito mais tempo. -------------------------------------- 

Muito obrigada pela atenção. --------------------------------------------------- 

Com os melhores cumprimentos, ----------------------------------------------- 

Mónica Costa”. --------------------------------------------------------------------- 

De seguida, foi dada a palavra à senhora Ângela Gonçalves, que 

começou por agradecer à Junta de Freguesia em nome do grupo Coral, 
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pela colaboração por ela prestada ao VI sarau de grupos corais. 

Agradeceu também ao senhor Adolfo Oliveira, pela cobertura da 

fotografia e vídeo desse sarau. Referiu ainda que a nascente da água 

que abastece a sua habitação já está contaminada, por isso, como tem 

um enorme problema para resolver, perguntou quando se faria o 

abastecimento público de água. ------------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Mesa, questionou o senhor Presidente da 

Junta de Freguesia sobre a data da próxima sessão da Assembleia 

Municipal e se nessa sessão se iria discutir o problema da água de 

Covelas. ----------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta, o senhor Presidente da Junta de Freguesia disse que a 

sessão seria no dia vinte e nove de junho de dois mil e dezasseis, às 

vinte horas e trinta minutos, no Teatro Club, e que seria debatido o 

assunto da água de Covelas. ---------------------------------------------------- 

De novo, no uso da palavra, a senhora Presidente da Mesa lançou um 

repto, para que a população de Covelas marcasse presença em massa 

nessa sessão da Assembleia Municipal, apoiando e exigindo a solução 

do problema da água. ------------------------------------------------------------- 

Questionou ainda o senhor Presidente da Junta sobre o uso de 

pesticidas na via pública. -------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que, pela primeira 

vez, a Junta de Freguesia teve de aplicar em alguns locais os pesticidas, 

uma vez que a Junta de Freguesia se debate com problemas com o 

pessoal; afirmou, no entanto, que os produtos utilizados estão todos 

homologados. ---------------------------------------------------------------------- 
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Referiu a senhora Presidente da Mesa que, em nome da Assembleia de 

Freguesia, seria justo agradecer ao senhor José Carvalho, pelo seu 

comportamento no incidente causado pela BRAVAL. ------------------------   

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. Nenhum 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 ordinária da Junta de Freguesia, por 

unanimidade, no dia um de junho 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, acabando o 

mesmo por ser aprovado por unanimidade. O referido documento 

composto por uma folha fica arquivado na pasta dos anexos das atas da 

Assembleia de Freguesia de Covelas, assinado pela senhora Primeira 

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

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa retomou os trabalhos, 

com a leitura do ponto três 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. -------------------------------------------------- 
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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. 

Dirigiu-se aos assistentes, perguntou quem queria intervir. ---------------  

Interveio o senhor José da Silva Ferreira, da seguinte forma: “Desde os 

finais do ano passado que comecei a sentir uma azia constante e dores 

de cabeça; chegava ao final do dia com muito cansaço. Quanto mais 

água bebia mais azia tinha. A minha neta mais nova, depois de tomar 

banho, ficava com o corpo todo com espinhas. Comecei a duvidar da 

água. Fiz então análises à água, que deram resultados negativos. 

Contactei, então, a empresa “Água Viva”, para resolver o problema. 

Implantaram na minha habitação um sistema de filtragem de água, pelo 

valor de cinco mil cento e cinquenta e cinco euros. O certo é que eu e as 

minhas netas nos temos sentido melhor. -------------------------------------- 

Na altura da instalação da BRAVAL, tanto o então Presidente da 

Câmara Municipal como o Presidente da Junta de Freguesia não 

acautelaram a saúde da população, só se interessando pelos seus 

próprios interesses, pois deixarem funcionar a BRAVAL sem exigirem o 

saneamento e o abastecimento de água. Cometeram um crime, 

deveriam ser responsabilizados”. ----------------------------------------------- 

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, 
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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 duas horas e trinta 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. ----

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


