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ATA NÚMERO TREZE 

No dia trinta do mês de dezembro 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 de 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 (vinte e nove de 

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

PONTO DOIS: Apreciação e votação da segunda revisão ao orçamento 

das despesas do ano de dois mil e dezasseis. --------------------------------- 

PONTO TRÊS: Apreciação e votação da primeira revisão ao plano 

plurianual de investimentos do ano de dois mil e dezasseis. --------------- 

PONTO QUATRO: Apreciação e votação do orçamento de receitas e 

despesas para o ano de dois mil e dezassete. ---------------------------------  

PONTO CINCO: Apreciação e votação do plano plurianual de 

investimentos para o ano de dois mil e dezassete. ---------------------------  

PONTO SEIS: 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, 
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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: “Deu-se seguimento ao 

aprovado na sessão anterior desta Assembleia de Freguesia - a 

aquisição da carrinha. Depois de analisados os orçamentos, a proposta 

apresentada do senhor João Garcia (após esclarecimentos, em reunião 

de trinta e um de outubro de dois mil e dezasseis) mereceu a escolha: 

FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI FT trezentos e dez L um AMBIENTE 

dois.zero TDCi cento e cinco CV. ------------------------------------------------ 

Em quatro de novembro de dois mil e dezasseis, o senhor Secretário da 

Junta de Freguesia, Filipe Sousa, recebeu um mail do senhor João 

Garcia, a solicitar os documentos e um fiador. Nessa altura, como 

estava em Roma – Itália, o senhor Filipe Sousa foi quem contactou o 

senhor João Garcia e o informou da minha ausência e da questão do 

fiador (Presidente ou Tesoureiro da Junta de Freguesia). Não parecia 

crucial, apesar das dificuldades no financiamento. -------------------------- 

Em onze de novembro de dois mil e dezasseis, o senhor Secretário da 

Junta de Freguesia entregou ao senhor João Garcia os documentos 
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necessários para o financiamento da carrinha, autenticados, e sem 

fiador, a saber: --------------------------------------------------------------------- 

 Ata da Instalação da Assembleia de Freguesia de Covelas, de dezoito 

de outubro de dois mil e treze. ---------------------------------------------- 

 Ata da Constituição da Junta e Assembleia de Freguesia de Covelas, 

de dezoito de outubro de dois mil e treze. --------------------------------- 

 Ata dezasseis/dois mil e quinze, de oito de dezembro de dois mil e 

quinze; Ata cinco/dois mil e dezasseis, de dez de abril de dois mil e 

dezasseis e Ata dez/dois mil e dezasseis, de um de setembro de dois 

mil e dezasseis, da Junta de Freguesia de Covelas. ---------------------- 

 A minuta da Ata número doze, da Assembleia de Freguesia de 

Covelas, de vinte e nove de setembro de dois mil e dezasseis. --------- 

 Certidão passada pela senhora Presidente da Assembleia de 

Freguesia de Covelas, Dra. Olga Duque, a certificar a aprovação por 

unanimidade do ponto dois, da Assembleia de Freguesia de Covelas, 

de vinte e nove de setembro de dois mil e dezasseis. -------------------- 

Nesse dia onze de novembro de dois mil e dezasseis, o senhor João 

Garcia enviou-nos um mail da confirmação da isenção do ISV. ----------- 

Em catorze de novembro de dois mil e dezasseis, foi recebido um novo 

mail do senhor João Garcia a confirmar o financiamento da carrinha 

sem aval pessoal. ------------------------------------------------------------------ 

Em dezasseis de novembro de dois mil e dezasseis, o senhor João 

Garcia deslocou-se à sede da Junta de Freguesia, para se assinar os 

documentos necessários para o contrato de financiamento da carrinha. 

Ficou então acordado que a Junta de Freguesia entregaria quatro mil 

euros para o andamento do processo e que os dois mil quinhentos e 

setenta euros seriam entregues quando recebesse-mos a carrinha. 

Acordou-se ainda sobre o dia em que seriam pagos os valores das 



 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

23 
 

mensalidades: quatrocentos e cinco euros e sessenta cêntimos, no dia 

cinco de cada mês, com início no dia cinco de janeiro de dois mil e 

dezassete. --------------------------------------------------------------------------- 

Em dezassete de novembro de dois mil e dezasseis, tivemos essa 

confirmação. ------------------------------------------------------------------------ 

Conforme o solicitado pelo senhor João Garcia, o senhor Filipe Sousa 

enviou por mail as fotos da carrinha atual e o logotipo da Junta de 

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

Em vinte e dois de novembro de dois mil e dezasseis, o senhor João 

Garcia enviou um mail do recibo do sinal. ------------------------------------ 

Em três de dezembro de dois mil e dezasseis, foi enviado um mail pelo 

senhor João Garcia, da emissão de matrícula da carrinha. ---------------- 

Em catorze de dezembro de dois mil e dezasseis, foi entregue 

definitivamente a carrinha à Junta de Freguesia, que foi benzida no dia 

vinte e cinco de dezembro de dois mil e dezasseis. --------------------------- 

Os documentos comprovativos de todos estes factos (mails e contrato 

da carrinha) foram já enviados a todos os membros da Assembleia de 

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

Em dezasseis de novembro de dois mil e dezasseis, na sede da Junta de 

Freguesia, tivemos uma reunião com o senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Manuel Baptista, e o senhor Padre Rafael Poças. A reunião 

teve como principal objetivo o financiamento por parte da Câmara 

Municipal na colocação de novo piso na Igreja Matriz de Covelas, no 

valor de três mil e quinhentos euros, bem como no apoio às obras nos 

quartos de banho do Salão Paroquial. O senhor Presidente da Câmara 

Municipal aceitou financiar a colocação do piso da Igreja Matriz, 

iniciando-se estas no principio do novo ano, de maneira a ter o 
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cabimento necessário. Em relação aos quartos de banho, prometeu o 

apoio, mas mais lá para a frente, talvez em julho/dois mil e dezassete. – 

Em vinte e cinco de novembro de dois mil e dezasseis, representantes 

da empresa “Work/Bra-Invest, Lda” apareceram no meu local de 

trabalho, com a intenção de criar uma estrutura empresarial. Para 

tanto, propunham-se adquirir, com urgência, uma propriedade da 

Junta de Freguesia – o prédio rústico inscrito sob o artigo trezentos e 

trinta e um, denominado Penedo de Aboim. Respondi: as coisas não são 

assim tão fáceis, meus amigos, urgências só nos hospitais e nem 

sempre. ------------------------------------------------------------------------------ 

Em vinte e oito de novembro de dois mil e dezasseis, recebemos um 

mail da referida empresa. -------------------------------------------------------- 

Em vinte e nove de novembro de dois mil e dezasseis, enviei eu um 

mail, para a empresa, solicitando informações, que foram recebidas em 

trinta de novembro de dois mil e dezasseis, mas sem grandes 

pormenores. ------------------------------------------------------------------------ 

Nesse dia (trinta de novembro de dois mil e dezasseis), pedi, em 

resposta, informações mais detalhadas e dignas de crédito. --------------- 

Em cinco de dezembro de dois mil e dezasseis, a resposta voltou a ser 

muito vaga. ------------------------------------------------------------------------- 

Em seis de dezembro de dois mil e dezasseis, foi contactado 

telefonicamente. Expressei, então, o meu desagrado pelas respostas até 

aí obtidas, já que a questão tinha de ser bem ponderada. Já estamos 

mais que alertados, atento o caso da BRAVAL, pois não se deve cometer 

o mesmo erro duas vezes. Foi então decidido que no dia treze de 

dezembro de dois mil e dezasseis haveria uma reunião comigo, 

seguindo-se uma visita à unidade em Famalicão. Nessa reunião pouco 
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mais se esclareceu e a visita à unidade de Famalicão ficou agendada 

para o dia vinte e nove de dezembro de dois mil e dezasseis. -------------- 

No dia vinte e nove de dezembro de dois mil e dezasseis, visitei a fábrica 

“Eco Ibérica, Lda.”, situada no lugar de Penso, freguesia de Avidos, 

concelho de Vila Nova de Famalicão, representada pelo seu sócio-

gerente senhor Jorge Lemos. ---------------------------------------------------- 

A empresa pretende adquirir terrenos na nossa Freguesia, para poder 

exercer a sua atividade (reciclagem de plásticos). Na minha opinião, 

nada tem a ver com a BRAVAL: não há cheiros significativos, não 

existem derrames de líquidos no solo, o ruído das próprias máquinas 

não incomoda – apenas um ruído no interior da fábrica. O único senão, 

em termos de aspeto geral, é o depósito dos fardos de plásticos antes da 

reciclagem, embora se encontrem bem enquadrados, entre muitas 

árvores em volta, mitigando a visão. ------------------------------------------- 

Há habitações muito perto, até um restaurante. São, contudo, casas 

antigas, que, presumo, sejam anteriores à fábrica. -------------------------- 

Vamos ter de obter mais informações, sobretudo junto da vizinhança, 

no sentido de conhecermos melhor tudo o que ali se passa, como vivem 

as populações e como funciona a indústria, propriamente dita. ----------- 

A haver esta mudança ela será já a quarta, segundo consegui apurar. 

Quais os motivos? O senhor Jorge Lemos disse que é devido à dimensão 

crescente que a empresa vem atingido. Há que ter cuidado. --------------- 

Dizermos não à venda do terreno, pode ser encarado como entrave ao 

progresso da Freguesia, à criação de novos postos de trabalho, mas 

dizer sim, pode representar também outros riscos. Quais? Temos de 

analisar ambos os cenários muito bem. É isso que colocamos à 

consideração de todos. Esta é a minha primeira conclusão. --------------- 
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Os documentos comprovativos de todos estes factos foram já enviados a 

todos os membros da Assembleia de Freguesia. ------------------------------ 

Quero congratular o grupo “Diamonds Dance”, pela atuação nos dias 

um, dois e três de dezembro de dois mil e dezasseis, na Póvoa de 

Lanhoso, no Teatro Club da Póvoa de Lanhoso, na abertura e 

encerramento da peça “A viagem”. ---------------------------------------------- 

Congratulo igualmente os meus parabéns a todas as pessoas que se 

envolveram na festa de Natal das crianças de dois mil e dezasseis, 

realizada a dezoito de dezembro de dois mil e dezasseis, no salão da 

Junta de Freguesia, em especial à Mónica Costa e Susana Pesqueira, 

pelo espetáculo que nos proporcionaram. A Junta de Freguesia 

colaborou monetariamente nos convites e na sua entrega, e nas 

prendas das crianças. ------------------------------------------------------------ 

Agradeço ao senhor Adolfo Oliveira, pelo registo da chegada e da bênção 

da nova carrinha da Junta de Freguesia. ------------------------------------- 

Conforme o decidido na última reunião da Assembleia de Freguesia: a 

marcação de uma reunião com o Delegado de Saúde, sobre a água de 

consumo da Freguesia, informo que depois de algumas tentativas para 

que este se disponibilizasse em vir a Covelas esclarecer o assunto, foi 

por ele dito que não se tratava de uma contaminação de água da rede 

pública, mas de água particular, nada tendo, por isso, a ver. Insisti que, 

pelo menos, entregasse algum documento para que pudesse ser 

apresentado perante a Assembleia de Freguesia. Esse documento foi 

enviado, por mail, à Junta de Freguesia, em dezanove de dezembro de 

dois mil e dezasseis, com alguns anexos informativos, com o seguinte 

teor: “Conforme solicitado, junto envio informação disponível. ------------------

Mais, informo que, dado não haver disponibilidade de água para 
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consumo humano devidamente protegida em nenhuma parte da 

Freguesia, deverá, de acordo com o artigo décimo sexto, do Decreto-Lei 

número trezentos e seis/dois mil e sete, de vinte e sete de agosto, pelo 

menos um ou mais fontanários integrar o Plano de Controlo da Qualidade 

da Água, da responsabilidade da Câmara Municipal.”. ---------------------- 

O documento comprovativo foi já enviado a todos os membros da 

Assembleia de Freguesia e ao senhor Presidente da Câmara Municipal. - 

A Junta de Freguesia tem, como é do conhecimento de todos e da 

própria Câmara Municipal, três fontanários controlados, ou seja: o da 

Rua do Souto (Fonte Fontinha), o da Travessa da Fonte da Rita (Fonte 

Rita) e o da Rua de Guivães (Fonte Guivães). Cumpre-se, assim, o 

pretendido pelo senhor Delegado de Saúde. ---------------------------------- 

Como o senhor Agostinho Fernandes insistisse junto do engenheiro 

responsável das Infraestruturas de Portugal pela limpeza da E. N. cento 

e três, para que fossem limpas as partes sobrantes confinantes com a 

entrada da Rua do Souto com a Rua de S. Julião e com a que está na 

Rua de S. Julião a seguir ao veaduto e a limpeza não fosse feita e 

parecendo que nela não estavam interessados, na parte que está depois 

da rede, acabou por as entregar à Junta de Freguesia, que os poderia 

utilizar para embelezamento dos espaços. O senhor Agostinho 

Fernandes aceitou, imediatamente. Serão, pois, criados, nessas duas 

partes, jardins. O da Rua do Souto, com a colocação de oliveiras. O da 

Rua de S. Julião, será mais trabalhado, será um verdadeiro jardim. ----- 

Conforme é do conhecimento de todos, o senhor Agostinho Fernandes 

adquiriu a propriedade que é conhecida como “Casa do Alfaiate”. A 

leira, entre a Rua da Rita e a Rua de S. Julião, parte da referida 

propriedade era muito pequena. Mercê das obras da Rua da Rita e com 

negociações que o senhor Agostinho Fernandes fez com o senhor 
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Manuel Fernando Oliveira Martins, de Ferreiros, Braga, a leira teve um 

acréscimo de área de cerca de duzentos metros quadrados. O senhor 

Agostinho Fernandes adjudicou um muro (demarcação com o senhor 

Manuel Fernando Oliveira Martins e com a Rua de S. Julião) ao mesmo 

empreiteiro que executou o muro da obra da Rua da Rita, ou seja, ao 

senhor António Alves Pereira (mais conhecido por “Sanfão”). É certo que 

o senhor Agostinho Fernandes é amigo do senhor António Alves Pereira 

(Sanfão), mas dizer-se que o muro foi pago pela Câmara Municipal, é 

ser-se muito “iluminado” ou hipócrita e não, corajosamente, dizê-lo ao 

próprio visado, frontalmente. Todos conhecemos da seriedade do senhor 

Agostinho Fernandes, e eu não quero ser uma espécie de seu defensor 

ou tutor, mas também me repugna, já que ele, Tesoureiro da Junta de 

Freguesia, como todos também sabemos, tem sido incansável no 

trabalho em prol da Freguesia, disponibilizando o seu trabalho, os seus 

equipamentos, gratuita e prontamente, ao serviço de todos. Se se quer 

manchar o seu bom nome, para atingir o poder, creio que não se vai 

longe. Nós, Junta de Freguesia, temos feito, e continuaremos a fazer, 

uma gestão que servirá a Freguesia, não é quem quer que seja que nos 

desvia do rumo traçado. ---------------------------------------------------------- 

Estamos a nove meses do fim do nosso mandato. Neste momento, 

posso dizer que, com uma conjuntura pouco favorável financeiramente, 

fizemos obra. Fizemos uma gestão muito equilibrada, atuamos com 

postura democrática, colocamos sempre os interesses da Freguesia em 

primeiro lugar. No próximo ano, não tenho dúvidas, teremos o Centro 

Cívico da Rita e faremos o abastecimento da Freguesia, com água 

potável, obras que marcarão o nosso mandato. Também não tenho 

qualquer dúvida que tenho uma boa equipa, tanto na Junta como na 

Assembleia de Freguesia. Não posso deixar de realçar que uma 
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Freguesia que tenha um elemento como o senhor Agostinho Fernandes 

tem tudo para garantir o sucesso. ----------------------------------------------  

O executivo deseja a todos a continuação de boas festas, com muita 

saúde, paz e amor na companhia de todos os seus entre queridos, bem 

como um Ano Novo de dois mil e dezassete, com muita coragem, paz, 

fraternidade e amor”. ------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, os membros da Assembleia de Freguesia, na sua 

totalidade, manifestaram-se preocupados com a informação prestada 

sobre a pretensão da empresa de reciclagem de plásticos na instalação 

de uma unidade nesta Freguesia. Após troca de diversos argumentos, 

ficou acordado saber-se mais pormenores sobre a empresa e agendar 

uma visita à Freguesia de Avidos, delegação que contará com membros 

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

Os membros da Assembleia de Freguesia, na sua totalidade, 

manifestaram-se contra a posição do senhor Delegado de Saúde; 

desejaram que o problema do abastecimento de água à Freguesia se 

concretizasse o mais rápido possível, já que, e cada vez mais, as águas 

dos poços e das minas estavam a aumentar os índices de 

contaminação. ---------------------------------------------------------------------  

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. ----------------------------------------------------------------------   
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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 extraordinária da Junta de 

Freguesia, por unanimidade, no dia dez de dezembro 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 cinco folhas 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 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 extraordinária da Junta de 

Freguesia, por unanimidade, no dia dez de dezembro 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 três folhas 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 reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto quatro. Depois passou a palavra ao senhor 

Presidente da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que o presente 

documento foi aprovado em sessão extraordinária da Junta de 

Freguesia, por unanimidade, no dia dez de dezembro 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 sete folhas 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 reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto cinco. 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 extraordinária da Junta de 

Freguesia, por unanimidade, no dia dez de dezembro 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 três folhas 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 seis 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 vinte e 

cinco 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. --------------- 

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, 

sendo esta aprovada por unanimidade. Desejou a todos os presentes 

bom fim de semana e deu por encerrada a sessão da Assembleia de 

Freguesia, às vinte e duas horas e quarenta minutos. ----------------------  

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

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

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

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


