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ATA NÚMERO DOZE 

No dia vinte e nove do mês de setembro 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 junho de 

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

PONTO DOIS: Apreciação e votação, sobre proposta da Junta de 

Freguesia, de uma autorização da Assembleia de Freguesia, que confira 

total liberdade ao executivo 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 TRÊS: Apreciação e votação, sobre proposta da Junta de 

Freguesia, de uma autorização da Assembleia de Freguesia, que confira 

total liberdade ao executivo 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 QUATRO: 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 Mesa passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de 

Freguesia. Este, no uso da palavra, referiu: “Em vinte e oito de julho de 

dois mil e dezasseis, a Junta de Freguesia recebeu um oficio da 

Infraestruturas de Portugal, com o assunto: “Regularização de acessos 

nas estradas sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A. – 

Afixação de Edital”. ---------------------------------------------------------------- 

A Junta de Freguesia cumpriu o solicitado. Afixou o referido Edital, 

embora tenha realizado fotocópias ao conteúdo do edital e ao quadro 

das estradas. O senhor Secretário da Junta de Freguesia, Filipe Sousa, 

informou os concidadãos a quem a medida respeitava, entregando-lhes 

as respetivas fotocópias. Aconselhou-os também sobre o melhor 

procedimento a ter face à informação recebida. Nessa tarefa, contou 

com a colaboração do senhor Segundo Secretário da Assembleia de 

Freguesia, José Carvalho, a quem, desde já, se agradece. ------------------  

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

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

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

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

Em dezasseis de setembro de dois mil e dezasseis, o senhor Presidente 

da Junta teve uma reunião na Casa da Botica, com a Dra. Mariana 

Pereira, cuja finalidade foi a de enquadrar a participação da Junta de 

Freguesia na II Edição da Feira Tradicional Maria da Fonte, a realizar 

em vinte e quatro e vinte e cinco de setembro de dois mil e dezasseis, na 

Póvoa de Lanhoso, inserido nas Comemorações do Dia do Concelho. ---- 

O Rancho Folclórico S. Julião de Covelas recebeu um convite da Junta 

de Freguesia de Covelas, para atuar no dia vinte e cinco de setembro de 

dois mil e dezasseis. Os responsáveis do Rancho optaram também por 
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estar presentes numa “barraquinha”, nos dias vinte e quatro e vinte e 

cinco de setembro, promovendo, assim, os artigos da Freguesia. No dia 

vinte e quatro de setembro, de manhã, Sandra Fernandes transportou 

na carrinha da Junta de Freguesia os artigos agrícolas para o certame. 

Desde já se agradece ao Rancho Folclórico. No final, a Junta de 

Freguesia ofereceu um lanche a todos os elementos. O custo foi de 

cento e noventa euros. ---------------------------------------------------------- 

No dia do concelho (vinte e cinco de setembro de dois mil e dezasseis), o 

Presidente da Junta de Freguesia esteve presente nas comemorações 

previstas para esse dia. ----------------------------------------------------------- 

Hoje, vinte e nove de setembro, passam três anos sobre as eleições, que 

conduziram às atuais Junta e Assembleia de Freguesia, facto que se 

pretende assinalar”. ---------------------------------------------------------------  

A senhora Mónica Costa questionou a Assembleia sobre o que esta 

tinha decidido relativamente ao seu mail. -------------------------------------  

Informou ainda sobre a II Festa das Colheitas, a realizar-se no dia 

dezasseis de outubro, no salão paroquial, com almoço convívio. ---------- 

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

referiu à placa colocada na Fonte de Vila. ------------------------------------- 

A senhora Presidente da Mesa, interpelou o senhor Presidente da Junta 

de Freguesia sobre o que se poderá fazer, em prol da população que 

ficara com a água contaminada até que se efetuasse a distribuição 

através da rede de abastecimento de água. Sugeriu que o senhor 

Presidente da Junta pedisse uma audiência ao senhor Delegado de 

Saúde, para ver que qual a sua opinião e que eventual solução tinha 

para o problema. ------------------------------------------------------------------ 
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Acrescentou ainda que poderia também falar com o senhor Engenheiro 

Nuno Aguilar, para que este prestasse alguns esclarecimentos à 

população. -------------------------------------------------------------------------- 

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

colocação daquela placa era devido à água não se enquadrar nos 

parâmetros exigidos. Concordou com a proposta da senhora Presidente 

da Mesa. Ficou então incumbindo de marcar a reunião com o senhor 

Delegado de Saúde. ---------------------------------------------------------------   

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 maioria 

(cinco votos a favor e uma abstenção de: Mónica Bruna Gomes da 

Costa). -------------------------------------------------------------------------------   

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 setembro 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. ------------------------------------ 
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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. ---------------------------------------------- 

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 setembro 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 quatro 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. 

Dirigiu-se aos assistentes, perguntou quem queria intervir. ---------------  
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Interveio a menina Sandra Fernandes, da seguinte forma: “Em nome do 

grupo de jovens “Chama Covelense”, quero agradecer à Junta de 

Freguesia pelo apoio dado a este grupo, no que se refere ao nosso retiro 

em Aveiro”. ------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, o senhor José da Silva Ferreira abordou a resposta dada 

pela Infraestruturas de Portugal à exposição feita sobre as paragens da 

Av. de Covelas, sentindo-se estupefacto com a resposta daquela 

entidade. ---------------------------------------------------------------------------- 

Por último, o senhor Manuel Rodrigues Alves, indignado, não 

compreender o facto de não haver ajuda à população para as análises à 

água. Acrescentou ainda que não compreende a não isenção, para os 

emigrantes, do pagamento da taxa do lixo nos meses em que eles não 

estão em Portugal. ----------------------------------------------------------------- 

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 

dez minutos. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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


