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ATA CATORZE/DOIS MIL E DEZASSETE 

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas dez 

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: -------------------------------------------------------- 

 O inicio das obras do abastecimento de água pública à Freguesia 

aguarda o visto do Tribunal de Contas. ------------------------------------ 

 Depois da angariação de um montante significativo de donativos nos 

ofertórios das celebrações, nas suas paróquias do concelho da Póvoa 

de Lanhoso (Covelas, Ferreiros, Geraz do Minho, Monsul e São João 

de Rei), das Juntas de Freguesia (Covelas, Ferreiros, Geraz do Minho 

e Monsul), da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso (cinco mil 

duzentos e cinquenta escudos), e ainda roupas e calçado, o 

Reverendíssimo Padre Rafael Poças, pároco dessas Freguesias, 

deslocou-se a Treixedo – Santa Comba Dão -Viseu, no dia vinte e dois 

de novembro de dois mil e dezassete, para ele próprio distribuir o 

montante angariado, por seis famílias carenciadas, previamente 

escolhidas pelo Reverendíssimo Padre Júlio Santos, pároco dessa 

Freguesia. ----------------------------------------------------------------------- 
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A Junta de Freguesia de Covelas disponibilizou a carrinha, entregou um 

donativo de cem euros e suportou as despesas das portagens. ----------- 

Da comitiva do Reverendíssimo Padre Rafael Poças fizeram parte o 

Vereador da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Eng. André 

Rodrigues; os Presidentes das Juntas de Freguesia de Covelas, Manuel 

Freitas; de Ferreiros, Carla Ferreira; de Geraz do Minho, Joel Silva; de 

Monsul, José Tinoco; de S. João de Rei, Henrique Tinoco; Adolfo Oliveira, 

a convite do Padre Rafael Poças, e Sandra Fernandes. ---------------------- 

 No seguimento do CURSO DE ARRANJOS FLORAIS, a Junta de 

Freguesia foi constantemente abordada pelo senhor Eng. Abílio, para 

a realização de um complemento ao referido curso, de mais cinquenta 

horas de duração. Incumbiu a Sandra Fernandes de tratar do 

assunto. ------------------------------------------------------------------------- 

 A Junta de Freguesia recebeu um requerimento da senhora Elsa 

Marina Ferreira Pereira, manifestando o seu descontentamento 

quanto à iluminação pública na Rua do Carvalho. ----------------------- 

O requerimento foi respondido por carta registada com aviso de receção, 

com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------- 

“Covelas, Póvoa de Lanhoso – dois mil e dezassete/novembro/seis ------- 

Ex.ma Senhora --------------------------------------------------------------------- 

ELSA MARINA FERREIRA PEREIRA -------------------------------------------- 

RUA DO CARVALHO, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO – COVELAS --------------- 

QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA - CENTO E VINTE E TRÊS 

PÓVOA DE LANHOSO ------------------------------------------------------------ 

Ex.ma Senhora: -------------------------------------------------------------------- 
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Na sequência do requerimento de V. Exa. a esta Junta de Freguesia, 

reclamando da iluminação pública, cumpre-nos esclarecer e informar o 

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

 Compreendemos o seu descontentamento quanto à iluminação na 

Rua do Carvalho, principalmente junto da sua residência. ------------- 

 A Junta de Freguesia também fica descontente, sempre que algo de 

similar se passa nessa ou noutras Ruas da Freguesia. ------------------ 

 Não concordamos com V. Exa. quando afirma ser a situação fácil de 

ultrapassar. --------------------------------------------------------------------- 

 A Junta de Freguesia, se conhecedora de alguma anomalia, comunica-

a, de imediato, à entidade responsável – a EDP, insistindo, até que o 

problema fique resolvido. ----------------------------------------------------- 

 O que lhe podemos dizer é que a Junta de Freguesia não se pode 

substituir à EDP nem tem capacidade para faze-lo. ---------------------- 

 O problema que suscita já está resolvido. Foi referenciado e 

comunicado há muito tempo e pela informação de que disponhamos 

era um problema de um condensador que tinha de ser substituído. O 

trabalho não fora realizado porque estavam à espera de um 

condensador novo. ------------------------------------------------------------- 

 Acredite que a Junta de Freguesia durante o seu mandato sempre se 

pautou por resolver os problemas que foram surgindo e atuou sempre 

com postura democrática, pondo sempre os interesses da Freguesia 

em primeiro lugar e garantimos-lhe que assim será, ao longo deste 

novo, pois é essa a nossa maneira de estar – sempre com os 

Covelenses. --------------------------------------------------------------------- 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos, ------------------------- 

O Presidente da Junta de Freguesia de Covelas ------------------------------ 
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 A Junta de Freguesia, no dia doze de novembro de dois mil e 

dezassete, levou a cabo o tradicional lanche-convívio, integrado no 

tradicional magusto, no seguimento do convite distribuído porta a 

porta e publicitado no site e paginas do faceboock da Junta. O 

programa superou as expetativas, já que a população marcou 

presença em massa, dando um brilhantismo ainda maior à festa. 

Viveram-se momentos de grande alegria e animação, num salutar 

convívio entre todos. O Reverendíssimo Padre Rafael Poças, o 

Reverendíssimo Padre Couto, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, Prof. Dr. João Duque, o senhor adjunto do Presidente da 

Câmara Municipal, João Barroso, os senhores Vereadores: Dr. 

Frederico Castro e António Barros, marcaram presença. ----------------  

 Em treze de novembro de dois mil e dezassete, foram pagos seiscentos 

e vinte e um euros e cinquenta cêntimos à empresa ANTÓNIO 

VIEIRA DA SILVA, cento e setenta e dois euros e vinte cêntimos à 

empresa ALMEIDA PARENTE. Ambos os montantes eram devidos 

pelos fornecimentos de bens e serviços prestados no âmbito do lanche-

convívio, integrado no tradicional magusto. ------------------------------- 

 Em vinte de novembro de dois mil e dezassete, foi convocado para 

comparecer na Policia Judiciária como testemunha, para prestar 

declarações sobre o lugar de táxi, que existe em Covelas. --------------- 

O lugar de táxi era na Rua de S.  Julião, número sete. Em consequência 

das obras de requalificação do Centro Cívico da Rita, passou para a Rua 

da Rita, por iniciativa do senhor Hélder Morais, que, no decorrer das 

obras terá aliciado o empreiteiro, para que este pusesse a placa do lugar 

de táxi, logo a seguir à paragem de autocarros, pintando no chão a 

expressão “táxi”. -------------------------------------------------------------------  
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No mesmo dia, à noite, o então Presidente da Câmara Municipal, Manuel 

Baptista, vindo do Porto, ao aperceber-se, telefonou, imediatamente, ao 

senhor Matias, para que viesse à obra, ordenando-lhe que desfizesse o 

que tinha feito à revelia do projeto. --------------------------------------------- 

O senhor Hélder Morais e a sua mãe foram à Assembleia Municipal tratar 

mal o então Presidente da Câmara, Manuel Baptista. ----------------------- 

Seguidamente, o senhor Hélder Morais apresentou queixa no Ministério 

Público. Foi ouvido o então Presidente, Manuel Baptista e o processo foi 

arquivado. --------------------------------------------------------------------------- 

Incompreensivelmente, o senhor Hélder Morais apresentou uma nova 

queixa na Polícia Judiciária. Aí foram ouvidos o empreiteiro, senhor 

Matias; o autor do projeto, o senhor Eng. Marinho; o fiscal da obra, 

senhor Cruz e eu. ------------------------------------------------------------------ 

 Em vinte e um de novembro de dois mil e dezassete, o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Freitas Fernandes e a 

Sandra Fernandes tiveram uma reunião na Casa da Botica, com vista 

à participação da Junta de Freguesia no cortejo etnográfico, inserido 

nas festas de S. José/dois mil e dezoito. ----------------------------------- 

Uma nova reunião ficou marcada para janeiro/dois mil e dezoito, para se 

conhecer melhor todos os pormenores. Decidiu-se que a Junta de 

Freguesia de Covelas representará uma peça intitulada “INVASÕES 

FRANCESAS”. ---------------------------------------------------------------------- 

 Em vinte e três de novembro de dois mil e dezassete, foi assinado o 

protocolo de apoio financeiro entre a Junta de Freguesia e a Câmara 

Municipal, para a cobertura das despesas realizadas com a visita 

cultural a Fátima – “o tradicional passeio a Fátima”. 



 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

24 
 

 Após inúmeras reclamações da Junta de Freguesia, em vinte e quatro 

de novembro de dois mil e dezassete, o senhor Presidente da Junta 

teve uma reunião com o senhor Eng. Henrique da EDP. ---------------- 

A reunião teve como assunto a resolução, de forma definitiva, dos 

problemas da iluminação pública. ---------------------------------------------- 

Foi pela EDP admitido que a empresa subcontratada não tem dado 

resposta adequada aos problemas surgidos. ---------------------------------- 

Contudo, em vinte e sete de novembro de dois mil e dezassete, os 

problemas existentes ficaram praticamente sanados. ----------------------- 

 Em vinte e cinco de novembro de dois mil e dezassete, os três 

elementos da Junta de Freguesia, tiveram uma reunião com a senhora 

Gorete Pereira e menina Sandra Fernandes, com vista á organização 

da Festa de Natal/dois mil e dezassete. ------------------------------------ 

A senhora Gorete Pereira e a menina Sandra Fernandes teriam o encargo 

de tudo fazerem para que a Festa de Natal/dois mil e dezassete fosse um 

evento bem sucedido. ------------------------------------------------------------- 

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

que: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Feitas as limpezas pelas “Infraestruturas de Portugal” na Av. de 

Covelas, a Junta de Freguesia verificou existirem certas anomalias. 

Protestou junto do senhor Eng. Eduardo. Por este foi dito que o que 

tinha ficado por limpar era da responsabilidade da Câmara Municipal 

ou Junta de Freguesia, conforme o protocolo da cedência da Rua da 

Rita, de nove de janeiro de dois mil e quinze. -----------------------------  

 Em vinte de novembro de dois mil e dezassete, foi feita uma limpeza 

ao prédio rústico da Junta de Freguesia designado por “Sorte da 

Pardieira”. ----------------------------------------------------------------------- 
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No uso da palavra o senhor Secretário da Junta de Freguesia informou 

que: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 A décima primeira prestação do contrato da compra da carrinha, no 

valor de quatrocentos e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos, 

venceu-se em cinco de novembro de dois mil e dezassete. -------------- 

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

décima prestação da comparticipação financeira da carrinha, no valor 

de duzentos euros, em um de dezembro de dois mil e dezassete. ----- 

 Em vinte e cinco de novembro de dois mil e dezassete, foi feita a 

inspeção à carrinha. ----------------------------------------------------------- 

 O seguro da carrinha da Junta de Freguesia venceu-se a vinte e oito 

de novembro de dois mil e dezassete. O valor a pagar seria de 

oitocentos e trinta euros e dezasseis cêntimos, na “Ageas Seguros”. 

Porém, fez-se um novo seguro na “Generalli”, com as mesmas 

condições, mas apenas por um valor de quinhentos e oitenta e dois 

euros e sessenta e seis cêntimos, importância paga no dia vinte e 

oito de novembro de dois mil e dezassete. --------------------------------- 

Foi decidido, por unanimidade, que, em dois mil e dezoito, a Junta de 

Freguesia participará e organizará os seguintes eventos: ------------------- 

 Em fevereiro – uma peça de teatro. ----------------------------------------- 

 Em março – participação no cortejo etnográfico das festas de S. 

José/dois mil e dezoito. ------------------------------------------------------- 

 Em três de junho – dia da criança. ------------------------------------------ 

 Em onze de novembro – magusto. ------------------------------------------- 

 Em dezasseis de dezembro – festa de Natal/dois mil e dezoito. -------- 

Às doze horas e vinte minutos o senhor Presidente da Junta de Freguesia 

deu por encerrada a reunião. ---------------------------------------------------- 
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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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


