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ATA NÚMERO CATORZE 

No dia vinte e um do mês de abril de dois mil e dezassete, 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 (trinta de dezembro 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: “A carrinha da Junta de 

Freguesia foi benzida no dia vinte e cinco de dezembro de dois mil e 

dezasseis e os jornais noticiaram o acontecimento: o “Correio do 

Minho”, em vinte e nove de dezembro de dois mil e dezasseis; o “Maria 

da Fonte”, em seis de janeiro de dois mil e dezassete. ----------------------- 

No seguimento do informado na sessão anterior desta Assembleia de 

Freguesia, a pretensão da empresa “Work/Bra-Invest, Lda” em adquirir 

terrenos na nossa Freguesia, mormente um pertencente à Junta de 

Freguesia de Covelas, para o exercício da sua atividade – reciclagem de 

plásticos – e como aí se determinou, com vista à obtenção de mais 

pormenores sobre a empresa, após a deslocação de uma delegação, na 

qual se incluiriam membros desta Assembleia de Freguesia, informo o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------- 

A Freguesia de Avidos, na qual está instalada a empresa, confina com a 

Freguesia de Landim. Em dez de janeiro de dois mil e dezassete, falei 

com a Secretária da Junta de Freguesia de Landim. Fui por esta 

informada que a localização da empresa causa bastantes problemas, 
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devido aos mosquitos que se acumulam nos lixos à sua volta, ou seja, 

há uma verdadeira praga de mosquitos, principalmente entre os meses 

de maio a outubro, período durante o qual ninguém pode ter portas ou 

janelas abertas. -------------------------------------------------------------------- 

Acrescentou ainda que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Landim, há cerca de um ano, deu uma entrevista a uma estação de 

rádio, falou deste problema e foi, de imediato, ameaçado de morte. ------ 

Face a isto não levei por diante o que se tinha acordado nessa última 

sessão da Assembleia, pois não valia a pena perder mais tempo com o 

assunto. Desconfiei sempre das intenções da “boa prenda” que nos 

queriam dar, até pela urgência com que pretendiam fechar o negócio. --- 

Em dois de fevereiro de dois mil e dezassete, finalmente, foi aprovada a 

candidatura do abastecimento de água potável à Freguesia, no valor de 

seiscentos mil euros (a data foi coincidente com o dia da Senhora das 

Candeias). Aguarda-se o visto do Tribunal de Contas, para que o 

concurso público para a execução da obra seja aberto. O desejo do 

executivo é que os trabalhos comecem o mais rápido possível. ------------ 

A Junta de Freguesia de Covelas, tendo em atenção o estipulado pelo 

Decreto-Lei número cinquenta/dois mil e cinco, de vinte e cinco de 

fevereiro, e para melhor comodidade da sua população, chegou a acordo 

com uma entidade formadora certificada para a realização do CURSO 

DE MANOBRADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. Cedeu as instalações 

da sede da Junta de Freguesia, contra um abaixamento do preço da 

formação, ficando esta em setenta euros/formando. A primeira 

formação realizou-se nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de fevereiro 

de dois mil e dezassete, a segunda formação será realizada em breve. --- 
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Em três de março de dois mil e dezassete, o jornal “Maria da Fonte”, em 

suplemento, publicou uma reportagem sobre a Freguesia de Covelas. A 

edição do jornal foi distribuída gratuitamente a todas as habitações da 

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

Em oito de março de dois mil e dezassete, a Câmara Municipal da 

Póvoa de Lanhoso solicitou o empréstimo da carrinha da Junta de 

Freguesia, de sorte que pudesse apresentar a Maria da Fonte na BTL, 

em Lisboa, na FIL, no dia dezoito de março de dois mil e dezassete. A 

carrinha foi, obviamente, emprestada. ----------------------------------------- 

Em dois de abril de dois mil e dezassete, a Freguesia recebeu, pela 

segunda vez, uma comitiva vinda de Forjães – Esposende (terra Natal do 

Reverendíssimo Padre Rafael Poças). A anterior tinha ocorrido em dez 

de maio de dois mil e quinze. A pedido do senhor Padre Rafael, o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia, no inicio da eucarística, agraciou-os 

com umas curtas palavras. ------------------------------------------------------ 

Apresentado que foi o requerimento na Câmara Municipal, em doze de 

outubro de dois mil e dezasseis, solicitando a iluminação pública para a 

Rua da Ribeirinha, cumpre-me informar que a obra já tem orçamento 

aprovado. Em breve teremos mais uma via iluminada. --------------------- 

Tendo em conta que as Juntas de Freguesia apoiam a população na 

entrega das declarações do IRS, a Repartição de Finanças da Póvoa de 

Lanhoso levou a cabo sessões de esclarecimentos sobre o seu 

preenchimento. Os interessados designavam o elemento que pretendiam 

para essa formação. A Junta de Freguesia de Covelas - uma das poucas 

que aderiu à ação – incumbiu a Sandra Fernandes dessa tarefa. Assim, 

durante o período para a entrega da declaração do IRS, a menina 

Sandra Fernandes encontra-se disponível, de segunda a sexta-feira, das 
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dezasseis horas às dezassete horas e trinta minutos, na sede da Junta 

de Freguesia, para todos quantos desejem essa ajuda. --------------------- 

No dia onze de junho de dois mil e dezassete, a Junta de Freguesia 

comemorará o dia mundial da criança. O pograma deste evento será 

mais tarde divulgado”. ------------------------------------------------------------ 

A senhora Mónica Costa, no uso da palavra, questionou o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia sobre os prazos para o fornecimento 

de água potável. ------------------------------------------------------------------- 

Adiantou ainda que os elementos da Assembleia de Freguesia deveriam 

ter sido informados, de uma forma mais pessoal, da data da 

requalificação do Centro Cívico da Rita. ---------------------------------------  

De seguida, foi dada a palavra ao senhor Adolfo Oliveira. Referiu que 

concordava com a senhora Mónica Costa. A Junta de Freguesia falhou 

redondamente ao não convidar pessoalmente os elementos da 

Assembleia de Freguesia. Adiantou ainda que a sua filha, na qualidade 

de membro da Assembleia Municipal, recebeu convite enviado pela 

Câmara Municipal, via postal, embora ele só tenha chegado na terça-

feira seguinte (vinte e oito de março de dois mil e dezassete). ----------------------- 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu que não poderia 

adiantar nenhum prazo para o início dos trabalhos, para o 

abastecimento da Freguesia com água potável. Quanto à inauguração 

da requalificação do Centro Cívico da Rita, ela foi divulgada pelos meios 

habituais: na missa, no boletim paroquial, no site da Junta de 

Freguesia, nas páginas facebook – a da Freguesia de Covelas e a da JF 

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

A senhora Presidente da Mesa sugeriu a criação de um grupo de mail 

para os membros da Assembleia de Freguesia ou uma newsletter. 
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Sugeriu também a reclamação em conjunto da prestação de serviço de 

internet, através de um abaixo-assinado ou de outro qualquer 

procedimento. ---------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta referiu que iria estudar o caso, quanto à 

primeira sugestão e que concordava com a segunda. ----------------------- 

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

O senhor Adolfo Oliveira pediu a palavra. Concedida que lhe foi, pela 

senhora Presidente da Mesa, mencionando a intervenção do Presidente 

da Junta, transcrita na página vinte e oito, citando-a: “... 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”, considerou-a como um ataque pessoal, já que fora ele o 

candidato nas últimas eleições. ------------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Mesa lembrou ao senhor Adolfo Oliveira que 

tudo o que o senhor Presidente da Junta de Freguesia diz fica transcrito 

em ata. De qualquer maneira, essa reclamação já está desfasada no 

tempo, pois deveria ter sido na sessão anterior, logo que terminada foi a 
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intervenção do senhor Presidente da Junta, de sorte que pudesse na 

mesma ata ser transcrita. -------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia afirmou que mantém tudo o 

que disse, mas não era a ele a quem se referia, nem a nenhuma das 

pessoas ali presentes. ------------------------------------------------------------- 

O senhor de Adolfo de Oliveira considerou que tudo estava esclarecido.   

Mais nenhum membro fez qualquer pedido de intervenção. A senhora 

Presidente da Mesa colocou este ponto à votação, sendo o mesmo 

aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------   

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 nove de abril de dois mil e 

dezassete. 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 vinte e nove 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 nove de abril de dois mil e 
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dezassete. 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 quatro. 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 nove de abril de dois mil e 

dezassete. 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 duas 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 ordinária da Junta de Freguesia, por 

unanimidade, no dia um de abril de dois mil e dezassete. Explicou todos 

os pormenores. Não havendo qualquer intervenção, a Assembleia de 

Freguesia de Covelas ficou inteirada. O referido documento composto 

por dezoito folhas fica arquivado na pasta dos anexos das atas da 
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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. -------------------------------------------------- 

Não havendo qualquer intervenção, a Assembleia de Freguesia de 

Covelas ficou inteirada. O referido documento composto por doze 

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

Primeiro, interveio o senhor Fernando Gomes Valente, considerando 

“fazer-se uma transgressão, sempre que se queira estacionar no espaço 

reservado aos motociclos, na requalificação do Centro Cívico da Rita, 

quando se entrar da Rua da Rita para a Rua de S. Julião, pois passa-se 

uma linha contínua – a da Rua de S. Julião”. --------------------------------  

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

era uma questão da responsabilidade de cada um, mas para se evitar 

qualquer infração, devia descer-se um pouco até à Travessa da Fonte da 

Rita e depois subir, estacionando sem praticar qualquer transgressão. - 

Interveio, depois, o senhor Adão Machado da Silva. Chamou a atenção 

para a falta de iluminação pública na Rua do Carvalho, em frente da 
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sua habitação, que não compreendia a razão da existência em frente da 

casa do senhor Fernando Pesqueira de duas lâmpadas nesse poste, 

enquanto há três postes sem qualquer lâmpada. ---------------------------- 

Em resposta, o senhor Presidente da Junta de Freguesia garantiu que o 

assunto seria tratado brevemente. --------------------------------------------- 

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 trinta 

minutos. ----------------------------------------------------------------------------  

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

assinada, pela Presidente, pela Primeira Secretária e pelo Segundo 

Secretário da Assembleia de Freguesia de Covelas. --------------------------

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

A Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

__________________________________________________ 
(Olga de Jesus de Oliveira Fernandes Duque) 

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

A Primeira Secretária da Assembleia de Freguesia  

 

__________________________________________________ 
(Maria Luísa Coutinho Brandão Teixeira de Araújo) 

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

O Segundo Secretário da Assembleia de Freguesia  

 

__________________________________________________ 
(José Albino Santos de Carvalho) 

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


