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ATA ONZE/DOIS MIL E CATORZE 

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

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, 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 e aprovação da aceitação da doação do senhor 

Fernando da Conceição Leite Barbosa Moreno à Junta de Freguesia de 

Covelas, de um soprador aspirador portátil de marca “MiGarden – artigo 

número KM zero quatro oito zero zero quatro”. ------------------------------- 

PONTO DOIS: Deliberação e aprovação do Regulamento para a 

Concessão de apoio a Entidades e Organismos que prossigam fins de 

interesse público na Freguesia de Covelas. ----------------------------------- 

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 o senhor Fernando Moreno tinha 

conhecimento do facto de a Junta de Freguesia de Covelas não possuir, 

para os trabalhos de limpeza das ruas, qualquer soprador, e, em 

consequência disso, entregou em vinte e cinco de agosto de dois mil e 

catorze, ao senhor Tesoureiro da Junta de Freguesia, um soprador 

aspirador portátil. ----------------------------------------------------------------- 

Após troca de impressões entre todos os membros, estres aprovaram, 

por unanimidade, a referida aceitação, deliberando enviar a proposta 

para apreciação e votação em reunião da Assembleia de Freguesia, com 

o seguinte texto: -------------------------------------------------------------------  
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“Já que era do conhecimento do senhor Fernando Moreno o facto de a 

Junta de Freguesia de Covelas não possuir, para os trabalhos de 

limpeza das ruas, qualquer soprador, este entregou em vinte e cinco de 

agosto de dois mil e catorze, ao senhor Agostinho Fernandes, um 

soprador aspirador portátil de marca “MiGarden – artigo número KM 

zero quatro zero oito zero zero quatro”, como oferta sua à Junta de 

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

O executivo para dar cumprimento à legislação em vigor, na reunião 

ordinária de um de setembro de dois mil e catorze, aprovou por 

unanimidade a aceitação desta doação, deliberando, também, enviar a 

proposta para apreciação e votação em reunião da Assembleia de 

Freguesia, uma vez que este órgão da Freguesia tem as competências 

para aceitar a referida doação, de acordo com o estipulado na alínea c), 

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”. ------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia retomou os 

trabalhos, com a leitura do ponto dois. Referiu que era necessário 

existir um Regulamento para melhor atribuição de donativos, conforme 

o agora apresentado. -------------------------------------------------------------- 

Após troca de impressões entre todos os membros, estres aprovaram, 

por unanimidade, o referido Regulamento, composto por oito folhas que 

fica arquivado na pasta dos anexos das atas da Junta de Freguesia de 

Covelas, assinado e rubricado pelos membros da Junta de Freguesia. 

Deliberaram enviar a proposta para apreciação e votação em reunião da 

Assembleia de Freguesia, com o seguinte texto: ------------------------------ 
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“Considerando a Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de 

setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias 

locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do 

associativismo autárquico. ------------------------------------------------------- 

Considerando o artigo nono “Competências de apreciação e fiscalização 

da Assembleia de Freguesia”, assim como o artigo décimo sexto 

“Competências materiais da Junta de Freguesia”, da mencionada Lei 

número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro. ------------ 

Considerando que se torna assim necessário e crucial aprovar um 

Regulamento que estabeleça as formas de apoio ao associativismo 

cultural, social, educativo, desportivo e recreativo ou outro da Junta de 

Freguesia de Covelas, a entidades legalmente existentes que prossigam 

na Freguesia fins de interesse público, com vista à valorização da 

dinâmica associativa, na sua diversidade e especificidade. ----------------- 

Consequentemente, a Junta de Freguesia, na reunião ordinária de um 

de setembro de dois mil e catorze, aprovou por unanimidade o 

Regulamento para a Concessão de apoio a Entidades e Organismos que 

prossigam fins de interesse público na Freguesia de Covelas, que se 

encontra em anexo, deliberando, também, enviar a proposta para 

apreciação e votação em reunião da Assembleia de Freguesia. ------------

Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia reiniciou os 

trabalhos, com a leitura do ponto quatro. Referiu que em dois de agosto 

de dois mil e catorze, na sede da Junta de Freguesia, a Comissão de 

Festas de S. Julião de Covelas/dois mil e catorze promoveu duas 

atividades: primeiro, a apresentação do livro “Os trezentos e oito 
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Concelhos e as quatro mil duzentos e sessenta Freguesias de 
Portugal”, de Jorge Pereira da Silva Gomes e a representação da peça 

de teatro intitulada “A Paragem do Autocarro”, com o apoio da 

Assembleia e Junta de Freguesia”. --------------------------------------------- 

Na abertura do evento o senhor Presidente da Junta de Freguesia fez a 

seguinte intervenção: ------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal --------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara -------------------------------------------------- 

Senhores Vereadores ------------------------------------------------------------- 

Reverendíssimo Padre Couto ---------------------------------------------------- 

Senhor Dr. Jorge Gomes --------------------------------------------------------- 

Minhas Senhoras e Meus Senhores -------------------------------------------- 

Presenciaremos hoje a duas atividades promovidas pela Comissão de 

Festas de S. Julião de Covelas/dois mil e catorze: primeiro, à 

apresentação do livro “0s trezentos e oito Concelhos e as quatro mil 
duzentos e sessenta Freguesias de Portugal”, de Jorge Pereira da 

Silva Gomes; depois, à representação da peça de teatro intitulada “A 
Paragem do Autocarro”. -------------------------------------------------------- 

Tanto a Assembleia como a Junta de Freguesia congratulam-se, 

deveras, por estas iniciativas da Comissão de Festas. ---------------------- 

Antes de mais, agradeço ao Dr. Jorge Gomes – digníssimo Covelense – o 

facto, sempre importante e merecedor do nosso maior respeito, de ter 

escolhido a sede da Junta de Freguesia de Covelas, para o lançamento 

deste seu novo livro. Peço para ele, pois, uma grande salva de palmas, 

deixando, para ele próprio, as explicações sobre o aparecimento desta 

obra e as suas reais motivações, o que, por certo, fará melhor do que 

ninguém, quando do uso da palavra. ------------------------------------------ 



 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

23 
 

Temos, todavia, a certeza que há muito mérito neste trabalho, ao qual, 

não duvido, terá dedicado imensas horas de refletida investigação. Na 

minha modesta opinião, julgo que estamos perante um trabalho muito 

importante e de bastante utilidade, para qualquer cidadão, não apenas 

de Covelas, do concelho da Póvoa de Lanhoso, mas para qualquer 

Português, já que se trata de uma sistematização de informação 

dispersa, que obrigaria o estudioso a consulta de muitas outras obras. 

Espero, sinceramente, que o Dr. Jorge Gomes atinja todo o sucesso 

idealizado para este seu livro. Endereço-lhe, desde já, as maiores 

felicidades e muitos parabéns pelo seu incansável labor intelectual, que 

muito honra a nossa Freguesia. Dr. Jorge Gomes, um bem haja. --------- 

Antes de dar a palavra ao Dr. Jorge Gomes, tenho ainda a honra de 

informar-vos que a peça de teatro intitulada “A Paragem do 
Autocarro” é interpretada totalmente por pessoas residentes em 

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

Tanto a Assembleia como a Junta de Freguesia congratulam-se, 

igualmente, pela coragem e pelo empenho de todos os intervenientes 

nesta peça teatral. Louvam-lhes o propósito de levarem a bom porto um 

sonho que parecia ser impossível e acreditam que com boa vontade 

tudo é possível. A representação a que hoje assistiremos é disso uma 

prova cabal. ------------------------------------------------------------------------ 

Finalmente, digo-vos: para iniciativas desta natureza, tanto a 

Assembleia como a Junta de Freguesia têm dado todo o apoio e 

continuarão a dá-lo a todos os grupos existentes na Freguesia. Muito 

obrigado a todos. ------------------------------------------------------------------ 

Tem, então, a palavra o Dr. Jorge Gomes. ------------------------------------ 
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No uso da palavra o senhor Tesoureiro da Junta de Freguesia, referiu 

que a Junta de Freguesia aderiu ao passeio concelhio a Fátima, que se 

realizará no dia dezasseis de setembro de dois mil e catorze, com um 

autocarro de setenta lugares, que a edilidade irá suportar com um 

custo de duzentos e oitenta euros (quatro euros/pessoa), e terminará 

com o convívio entre todos no Salão Paroquial. ------------------------------ 

Às dez horas e cinquenta 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) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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


