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ATA DOZE/DOIS MIL E CATORZE 

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

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 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: 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 sobre o prédio na Rua do Souto (Quinta do 

Batoco), no dia três de setembro de dois mil e catorze, na sede da Junta 

de Freguesia, foi celebrado o protocolo entre a Junta de Freguesia e os 

referidos proprietários. O documento encontra-se arquivado na pasta 

dos protocolos existente na Junta de Freguesia. ----------------------------- 

Acrescentou que no dia dez de setembro de dois mil e catorze, na sede 

da Junta de Freguesia, com o conhecimento da senhora Presidente da 

Assembleia de Freguesia de Covelas, levou-se a cabo uma sessão de 

esclarecimento sobre a proposta da revisão do PDM da Póvoa de 

Lanhoso, e em seguimento apresentamos, no dia vinte e cinco de 

setembro de dois mil e catorze (último dia da discussão pública sobre a 

proposta de revisão do PDM), uma exposição e reclamação sobre o 

assunto citado, assim: ------------------------------------------------------------ 

Exmo. Senhor: --------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ---------------------------------- 
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PÓVOA DE LANHOSO ----------------------------------------------------------- 

Atenta à proposta de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) da 

Póvoa de Lanhoso, que se encontra em discussão pública, a Junta de 

Freguesia de Covelas, com o conhecimento da senhora Presidente da 

Assembleia desta Freguesia, no passado dia dez de setembro de dois mil 

e catorze, pelas vinte e uma horas, na sede da Junta de Freguesia, 

levou a cabo uma sessão de esclarecimento à população sobre o referido 

PDM. Assim, a Junta de Freguesia vem expor e reclamar de algumas 

situações da proposta do PDM, a saber: --------------------------------------- 

A. Na planta de ordenamento: espaço urbano, na planta de 

condicionantes: espaço REN. RETIFICAR (retirar a REN). ------------ 
B. Parque desportivo (campo de futebol, ringue, balneários), artigo 

matricial: cento e trinta e um. Na planta de ordenamento: espaço 

florestal de produção, na planta de condicionantes: espaço REN. 

RETIFICAR para espaço URBANO. ---------------------------------------- 
C. Tanto de um lado como do outro na margem da Rua do Carvalho, 

ligar aquela extensão para ESPAÇO URBANO. --------------------------- 

D. Tanto de um lado como do outro na margem da Rua do Carvalho, 

ligar aquela extensão para ESPAÇO URBANO. --------------------------- 

E. Atualmente, é espaço urbano, na proposta agora apresentada passa 

para RAN. MANTER o espaço URBANO (retirar a RAN). Agora faz 

todo sentido, uma vez que a Rua da Rita (Estrada Nacional) deixou 

de pertencer às Estradas de Portugal e é pertença da Câmara 

Municipal, passando para Estrada Municipal. ---------------------------- 

F. Atualmente, é espaço urbano (Rua do Souto), na proposta agora 

apresentada passa para RAN. MANTER o espaço URBANO (retirar 
a RAN). --------------------------------------------------------------------------  
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G.  Na planta de ordenamento: espaço florestal, na planta de 

condicionantes: espaço RAN. RETIFICAR para espaço URBANO 
(retirar espaço florestal e RAN). Dar seguimento na Rua do Souto 

do espaço urbano até à Rua da Capela. ------------------------------------ 
H. Entre Rua de S. Julião, Rua da Ribeirinha e Rua da Capela, na 

planta de ordenamento e condicionantes: espaço florestal, espaço 

RAN (este não faz qualquer sentido) e um bocado de espaço urbano. 

RETIFICAR para espaço URBANO (retirar espaço florestal e RAN). 
I. Rua de S. Julião, na planta de ordenamento e condicionantes: 

espaço RAN (ligar o espaço urbano). RETIFICAR para espaço 
URBANO (retirar a RAN). ---------------------------------------------------- 

J. Rua de Vila, na planta de ordenamento e condicionantes: espaço 

RAN. RETIFICAR para espaço URBANO (retirar a RAN). ------------- 
K. Rua de Vila, na planta de ordenamento e condicionantes: espaço 

RAN. RETIFICAR para espaço URBANO (retirar a RAN). Dar 

seguimento na Rua de Vila do espaço urbano até à Rua do Souto. --- 
L. Atualmente, é espaço urbano, na proposta agora apresentada passa 

para espaço florestal. MANTER o espaço URBANO (retirar o espaço 
florestal). -----------------------------------------------------------------------  

M. Limite da Freguesia está mal. RETIFICAR (pelo lado de baixo da 
Rua de Sinde). A Junta de Freguesia de Covelas, desde sempre fez 

as limpezas na referida rua, e as habitações existentes estão todas 

registadas em Covelas. -------------------------------------------------------- 

Estas são as soluções que devem ser alteradas e são as mínimas que a 

Junta de Freguesia reivindica. Pois julga que à margem das ruas deve 

existir uma faixa de trinta metros de profundidade para espaço urbano. 

Convida os autores da elaboração do PDM a visitarem a Freguesia de 

Covelas e no local verificarem as situações agora apresentadas, evitando 
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fazer o trabalho em gabinetes, às escuras, sem saberem onde é Covelas, 

sem saberem o que estão a fazer, sem imaginar a evolução que a 

Freguesia de Covelas teve, elaborando o PDM com plantas 

desatualizadas. -------------------------------------------------------------------- 

Pede deferimento ------------------------------------------------------------------ 

Covelas, Póvoa de Lanhoso – dois mil e catorze/setembro/vinte e quatro 

O Presidente da Junta de Freguesia de Covelas -----------------------------

No uso da palavra, o senhor Tesoureiro da Junta de Freguesia referiu 

que no dia treze de setembro de dois mil e catorze, a Junta de Freguesia 

adquiriu uma máquina de café expresso pingo doce (caffitaly system), 

pack com oferta de noventa e seis cápsulas de café expresso, no PINGO 

DOCE – Granjinhos - Braga, no valor de trinta e quatro euros e 
noventa e nove cêntimos. ------------------------------------------------------  

Acrescentou que o passeio concelhio a Fátima, que se realizou no dia 

dezasseis de setembro de dois mil e catorze correu muito bem, 

terminando da melhor forma com o convívio no Salão Paroquial. ---------  

Às onze horas 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, por os membros da Junta de Freguesia de Covelas. ------------

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

O Presidente:  

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

O Secretário: 

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

O Tesoureiro:  

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


