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ATA TREZE/DOIS MIL E DEZASSETE 

Ao segundo dia do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas 

dezanove 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 de 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: -------------------------------------------------------- 

 Tomou posse na Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso no dia 

vinte de outubro de dois mil e dezassete. ---------------------------------- 

 A tomada de posse dos membros eleitos para a Assembleia de 

Freguesia de Covelas, por sufrágio universal e direto, em ato realizado 

no dia um de outubro de dois mil e dezassete, foi realizada em vinte e 

sete de outubro de dois mil e dezassete e foi bem sucedida. ------------ 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia interveio com o seguinte 

discurso: ---------------------------------------------------------------------------- 

“Exma. Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia de Covelas, Dra. 

Olga Duque ------------------------------------------------------------------------- 

Exma. Senhora Vice-Presidente, da Câmara Municipal de Póvoa de 

Lanhoso, Dra. Gabriela Fonseca ------------------------------------------------ 

Exmos. Senhores Vereadores, Manuel Baptista e Eng. André Rodrigues -  

Reverendíssimo Padre Rafael Poças -------------------------------------------- 
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Colegas da Junta de Freguesia de Covelas ------------------------------------ 

Exmos. Senhoras e senhores membros da Assembleia de Freguesia de 

Covelas ------------------------------------------------------------------------------ 

Exmos. Senhores Presidentes e demais Membros de todas as Instituições 

Culturais, Recreativas e Desportivas da Freguesia de Covelas ------------- 

Distintos Convidados ------------------------------------------------------------- 

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

Quero iniciar a minha intervenção expressando o meu agradecimento 

pela presença de todos nesta sessão, especialmente aos elementos que 

compunham a minha lista de candidatura. ----------------------------------- 

Em segundo lugar, dirijo a todos aqueles Covelenses, que, de uma forma 

consciente e verdadeira, exerceram o seu direito de voto, no passado ato 

eleitoral do dia um de outubro. -------------------------------------------------- 

Agradeço, em meu nome pessoal e também em nome da lista “RIC”, aos 

Covelenses a confiança que depositaram em nós. A democracia falou 

mais uma vez e, mais uma vez, quis que os destinos de Covelas 

continuassem em boas mãos. --------------------------------------------------- 

A população atribuiu-nos uma vitória mais expressiva do que nas 

eleições anteriores. Reforçou a confiança e a esperança que em nós 

deposita. Tentaremos, como no passado, não os defraudar. ---------------- 

Aos que em nós não votaram, também expresso, sem constrangimentos 

ou hipocrisias, o meu sincero respeito pelas suas opções, que foram, 

igual, livremente e em consciência, tomadas. Também para eles asseguro 

que trabalharei, como Presidente da Junta de Freguesia de todos os 

Covelenses – aos que aqui estão representados pelas forças políticas 

eleitas e àqueles que não conseguiram representação. ---------------------- 
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É com imenso sentimento de orgulho, imensa humildade e com profundo 

sentido de missão que hoje tomo posse neste cargo, por mais quatro anos. 

É algo que muito me honra, já que o sufrágio foi universal e assegurou 

uma expressiva manifestação popular. ----------------------------------------- 

Fui eleito para ser a voz dos Covelenses, transmitir as suas preocupações 

e suas necessidades. -------------------------------------------------------------- 

Por outro lado, sendo as Juntas de Freguesia o órgão mais próximo dos 

cidadãos, sabendo ouvi-las, cumprindo melhor aquilo que é a razão de 

ser de qualquer poder politico, este órgão de maior proximidade serve 

melhor as pessoas, tenta melhorar as suas qualidades de vida, tenta 

atender aos seus anseios legítimos. --------------------------------------------- 

Hoje, neste novo ciclo autárquico, reafirmo quais são as nossas 

prioridades. ------------------------------------------------------------------------- 

Desde logo, darei continuidade a dois princípios essenciais, iniciados no 

anterior mandato, e dos quais não abdicarei. --------------------------------- 

O rigor nas contas e a gestão cuidadosa e o estar muito próximo de toda 

a população, isto é, de todos os Covelenses. ---------------------------------- 

Só assim, fortes e credíveis, podemos levar por diante o projeto que 

apresentamos a sufrágio. --------------------------------------------------------- 

Os resultados eleitorais demonstram bem qual o caminho que foi 

escolhido. --------------------------------------------------------------------------- 

O caminho da dinâmica. --------------------------------------------------------- 

Da participação. ------------------------------------------------------------------- 

Da proximidade. ------------------------------------------------------------------- 

Do envolvimento. ------------------------------------------------------------------ 

Da transparência. ----------------------------------------------------------------- 
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Da perseverança. ------------------------------------------------------------------ 

Do diálogo. -------------------------------------------------------------------------- 

Aliás, esses são os princípios que norteiam a nossa forma de estar e que 

queremos continuar a exercer no novo mandato. ---------------------------- 

Acreditamos, de forma convicta, que os territórios só se transformam nas 

mais diferentes dimensões, com o envolvimento dos cidadãos nas 

decisões da sua própria comunidade. ------------------------------------------ 

Posso afirmar que sabemos bem aquilo que queremos. --------------------- 

Conhecemos a comunidade. ----------------------------------------------------- 

Conhecemos cada lugar. --------------------------------------------------------- 

Conhecemos as associações e instituições. ----------------------------------- 

Conhecemos a maior riqueza que temos – as pessoas. ---------------------- 

Partimos para as eleições com a consciência tranquila, pois tínhamos 

feito um mandato de excelência, apesar de uma conjuntura financeira 

pouco favorável. -------------------------------------------------------------------- 

Essa marca positiva deveu-se à nossa equipa, que continha aqueles que 

considero os melhores da Freguesia, tanto os elementos eleitos como os 

que não chegaram a ocupar quaisquer lugares. ------------------------------ 

Neste mandato vamos ser iguais a nós próprios, iremos continuar a fazer 

uma gestão muito equilibrada, atuaremos com postura democrática, 

colocaremos sempre os interesses da Freguesia em primeiro lugar. ------ 

Entristece-nos o facto de não termos aqui hoje o nosso concidadão, 

senhor Prof. Dr. João Duque, recém-eleito Presidente da Assembleia 

Municipal da Póvoa de Lanhoso, ausente em Roma, por motivos 

profissionais, bem como o senhor Presidente da Câmara Municipal da 

Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva, deslocado em Zurique. ------------------- 
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Olhando agora para o futuro, espero da nova Assembleia de Freguesia 

um trabalho sério e desapaixonado. Espero que cada um siga a sua 

consciência, que expresse com convicção a sua opinião e que veja isso, 

não como um qualquer ajuste de contas político, mas uma etapa normal 

do processo democrático. Em política não se devem combater pessoas, 

em política devem-se combater ideias e políticas. Se assim for, Covelas 

estará no pelotão da frente e distinguir-se-á pela nova forma de fazer 

política. Quem não perceber esta realidade, não conseguirá responder às 

expectativas dos cidadãos. ------------------------------------------------------- 

Quero expressar um profundo e especial agradecimento à Vera Duque e 

ao Simão Duque, por terem aceitado o nosso desafio, pelo brilhantismo 

das suas atuações, para a dignidade excelsa desta cerimónia. ------------  

Viva Covelas! ----------------------------------------------------------------------- 

Obrigado a todos”. ----------------------------------------------------------------- 

No uso da palavra, o senhor Secretário da Junta de Freguesia resumiu o 

que se passou, desta forma: ----------------------------------------------------- 

 A cerimónia iniciou-se à hora agendada (vinte horas e trinta minutos), 

com a atuação em trompete de Simão Duque. ---------------------------- 

 A Presidente da Assembleia de Freguesia de Covelas cessante, Dra. 

Olga Duque, deu inicio aos trabalhos dirigindo-se, assim, aos 

assistentes: “Boa noite. Agradeço desde já a comparência de todos os 

que decidiram estar presentes nesta sessão, para proceder à 

instalação da nova Assembleia de Freguesia de Covelas. Para dar 

provimento a este momento, solicito ao senhor Filipe Sousa o favor de 

secretariar esta sessão”. ------------------------------------------------------ 

 Tomaram posse os cidadãos Manuel Freitas Fernandes, Mónica Bruna 

Gomes da Costa, José Filipe Araújo de Sousa, Bruno Miguel Dias 
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Oliveira. Agostinho Alves Fernandes, Claudino Rodrigues João e Olga 

de Jesus de Oliveira Fernandes Duque, todos diretamente eleitos para 

a Assembleia de Freguesia de Covelas. -------------------------------------  

 Verificada a conformidade formal do processo eleitoral e a legitimidade 

dos eleitos, a senhora Presidente da Assembleia de Freguesia de 

Covelas cessante declarou-os investidos nas suas funções. ------------ 

 A Dra. Olga Duque chamou de seguida o senhor Manuel Freitas 

Fernandes, cidadão que encabeçou a lista mais votada. ---------------- 

 O senhor Manuel Freitas Fernandes chamou para secretariar o senhor 

José Filipe Araújo de Sousa e a senhora Olga de Jesus de Oliveira 

Fernandes Duque. ------------------------------------------------------------- 

 De seguida, procedeu-se à eleição do Secretário e Tesoureiro da 

Junta de Freguesia de Covelas, por escrutínio secreto, verificando-se 

o seguinte resultado: Lista A – seis votos a favor e uma abstenção. --  

 A Junta de Freguesia de Covelas compôs-se da seguinte maneira: 

Manuel Freitas Fernandes (Presidente), José Filipe Araújo de Sousa 

(Secretário) e Agostinho Alves Fernandes (Tesoureiro). -------------------- 

 Para substituição dos elementos que passaram a pertencer à Junta 

de Freguesia, foram chamados: Maria Luísa Coutinho Brandão 

Teixeira de Araújo, José Albino Santos de Carvalho e Fernando Lemos 

Coelho, elementos que seguiam na ordem da respetiva lista. ----------- 

 Procedeu-se também à eleição para a Mesa da Assembleia de 

Freguesia de Covelas, por escrutínio secreto. Os resultados foram os 

seguintes: Lista A – cinco votos a favor e duas abstenções. ------------ 

 Em consequência, a Mesa da Assembleia de Freguesia de Covelas 

resultou assim: Olga de Jesus de Oliveira Fernandes Duque 

(Presidente), Maria Luísa Coutinho Brandão Teixeira de Araújo 
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(Primeira Secretária) e José Albino Santos de Carvalho (Segundo 

Secretário). ----------------------------------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Assembleia de Freguesia de Covelas, no uso da 

palavra, fez o seguinte discurso: ------------------------------------------------ 

“Ex.ma Sra. Vice-Presidente, da Câmara, Dra. Gabriela Fonseca --------- 

Ex.mo Sr. Vereador Manuel José Baptista ------------------------------------ 

Ex.mo Sr. Vereador Eng. André Rodrigues ------------------------------------ 

Reverendíssimo Padre Rafael Poças -------------------------------------------- 

Ex.mo Sr. Presidente, da Junta de Freguesia --------------------------------- 

Ex.mos Senhores Secretário e Tesoureiro da Junta de Freguesia --------- 

Ex.mos Senhores e senhoras membros da Assembleia de Freguesia 

cessante e atual -------------------------------------------------------------------- 

Ex.mos Senhores Presidentes e demais membros de todas as instituições 

culturais, recreativas e desportivas da Freguesia de Covelas --------------- 

Caras e caros convidados -------------------------------------------------------- 

Caras e caros Covelenses -------------------------------------------------------- 

Uma Assembleia de Freguesia, da qual emana a respetiva Junta, é o 

órgão politico, democraticamente eleito, mais próximo da população. É a 

este nível de proximidade que verdadeiramente se conhecem as pessoas 

e que verdadeiramente se podem atender as suas reais necessidades. 

Nesse sentido, uma Assembleia de Freguesia é fundamental para o 

acompanhamento do dia a dia da vida dos nossos conterrâneos. --------- 

Sinto-me muito honrada por ter acompanhado, como Presidente desta 

Assembleia, os trabalhos ao longo dos últimos quatro anos. Penso que 

conseguimos, dentro dos nossos limites, consensos importantes, para 

bem de todas e todos os Covelenses. Isso deveu-se, sem dúvida, ao 



 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

16 
 

trabalho dedicado e competente da Junta de Freguesia; mas deveu-se, 

também, ao espirito ao mesmo tempo crítico e construtivo de todos os 

membros da Assembleia de Freguesia, incluindo os membros da 

oposição, que sempre colocaram o bem da população acima de tudo. 

Nesse sentido, o meu trabalho como Presidente constituiu para mim mais 

aprendizagem do que sacrifício. Pela grande colaboração que sempre 

existiu, agradeço a todos. E agradeço também a todas e todos os 

Covelenses que estiveram presentes nas sessões, com maior ou menor 

participação, criando um ambiente que deve ser o ambiente de um órgão 

como este. --------------------------------------------------------------------------- 

Não sendo muito significativas as alterações para o mandato que agora 

inicia, prevêem-se um ambiente semelhante. A Junta de Freguesia agora 

empossada dará continuidade ao trabalho iniciado, com alguns projetos 

significativos pela frente. A sua competência e a sua dedicação são 

conhecidas de todos. Os membros da Assembleia estarão disponíveis 

para acompanhar, apoiar e, se for necessário, corrigir o trabalho feito. 

Mas sempre para o bem comum, nunca para beneficio pessoal ou mesmo 

partidário. Porque a dimensão partidária da política, a este nível, não é a 

mais importante. Importante é ser capaz de atender às necessidades 

quotidianas dos habitantes de Covelas, sobretudo às mais urgentes e 

sobretudo tendo em conta as pessoas e as famílias com maiores 

necessidades. ----------------------------------------------------------------------- 

É claro que o programa da Junta de Freguesia é muito mais vasto e esta 

Assembleia estará cá para apoiar a sua realização, na consciência de que 

só assim podemos servir os interesses de todos, já que foi para isso que 

fomos eleitos. A todos desejo um mandato muito fértil”. -------------------- 

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

que: ---------------------------------------------------------------------------------- 
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 A empresa “Agostinho e Henrique Carvalho, Lda.”, de Ferreiros, Póvoa 

de Lanhoso, foi contratada (contrato interadministrativo – cinco mil 

setecentos e dez euros) para as reparações das Ruas da Rita, 

Cantoneiras, Portelinhas, Vila e Travessa Fonte de Vila. No entanto, a 

Junta de Freguesia ainda desconhece em quanto orçará o valor final. 

 Os trabalhos da empreitada concluíram-se em vinte de outubro de 

dois mil e dezassete. -----------------------------------------------------------  

De novo no uso da palavra o senhor Secretário da Junta de Freguesia 

informou que: ---------------------------------------------------------------------- 

 A décima prestação do contrato da compra da carrinha, no valor de 

quatrocentos e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos, venceu-

se em cinco de outubro de dois mil e dezassete. -------------------------- 

 A Câmara Municipal transferiu para a conta da Junta de Freguesia a 

nona prestação da comparticipação financeira da carrinha, no valor 

de duzentos euros, em doze de outubro de dois mil e dezassete. ----- 

 Em dezoito de outubro de dois mil e dezassete, a Junta de Freguesia 

entregou um donativo ao Concelho Económico Paroquial de Covelas, 

destinado às festas em honra do padroeiro da Freguesia/dois mil e 

dezassete (S. Julião), no valor de quatrocentos euros. -------------------  

 Em dezoito de outubro de dois mil e dezassete, foram pagos 

setecentos e noventa e três euros e cinquenta cêntimos à ARRIVA. 

Esse montante era devido pelo passeio a Fátima (dezoito de setembro de 

dois mil e dezassete). ------------------------------------------------------------ 

Foi aprovado, por unanimidade, o seguinte texto: a Junta de Freguesia 

congratula-se com a eleição do nosso concidadão Prof. Dr. João Duque 

como Presidente da Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso. ---------  

Às vinte e duas horas e catorze minutos o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia deu por encerrada a reunião. --------------------------------------- 



 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

18 
 

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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


