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ATA NÚMERO QUINZE 

No dia vinte e dois do mês de junho 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 (vinte e um de abril de 

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

PONTO DOIS: 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, 

Adolfo da Cunha Oliveira e Mónica Bruna Gomes da Costa. --------------- 

Não esteve presente 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 presenças, a senhora Presidente da Assembleia de Freguesia 

deu início à sessão. --------------------------------------------------------------- 
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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: “Nas eleições de um de 

outubro de dois mil e dezassete, irei recandidatar-me a novo mandato, 

como Presidente da Junta de Freguesia de Covelas, para prosseguir a 

obra realizada. --------------------------------------------------------------------- 

Dando seguimento ao comunicado na última sessão da Assembleia de 

Freguesia, informo que: ---------------------------------------------------------- 

a) o CURSO DE MANOBRADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, teve 

uma primeira formação nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de 

fevereiro de dois ml e dezassete e uma segunda formação nos dias 

vinte e seis e vinte e sete de maio de dois mil e dezassete; -------------- 

b) no dia onze de junho de dois mil e dezassete, a Junta de Freguesia 

comemorou o dia mundial da criança. Os Bombeiros participaram, 

permitindo às várias crianças umas “voltinhas” na sua viatura e 

fazendo uma pequena demonstração no combate a incêndios. Houve 

insufláveis e divertimentos com pinturas; um lanche convívio. Todas 

as crianças, do zero aos catorze anos de idade, receberam uma 

pequena lembrança, condizente com a idade de cada uma delas. ----- 

Esta última iniciativa superou as nossas espectativas. As crianças 

pediam-me que repetisse esta atividade em agosto. -------------------------  

Como de costume, quero agradecer a todos, como vem sendo hábito ao 

longo do nosso mandato. Contudo, um agradecimento especial deve ser 

feito à senhora Goreti Pereira, que, quando solicitada, está sempre 

pronta a colaborar. De igual modo uma palavra de agradecimento 

especial aos nossos Bombeiros, pelo muito que alegraram as nossas 

crianças. ---------------------------------------------------------------------------- 
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Aproveito esta oportunidade para um esclarecimento sobre a utilização 

do salão da sede da Junta de Freguesia de Covelas, por parte de grupos 

ou de particulares: o salão é utilizado de acordo com os critérios que 

foram definidos no início do mandato: quando a Junta ou Assembleia 

de Freguesia dele necessitarem num determinado dia ou dias, as 

atividades a realizar nesses dias, em coincidência, ficam por efetuar. 

Por exemplo: as sessões da Assembleia de Freguesia são realizadas, em 

regra, às sextas-feiras. Nesse caso, o Rancho Folclórico, que ensaia às 

sextas-feiras, é avisado da sessão da Assembleia de Freguesia, podendo, 

desde logo, agendar o ensaio noutro dia. --------------------------------------  

Esta sessão da Assembleia de Freguesia foi marcada pela senhora 

Presidente para o dia de hoje e não o dia de amanhã, porque se quis 

evitar a colisão com a noite de S. João. ---------------------------------------- 

A Junta de Freguesia, foi abordada por uma entidade formadora 

certificada, para a cedência das instalações da sede da Junta, para a 

realização de um CURSO DE ARRANJOS FLORAIS, com cinquenta 

horas de formação, anuiu na cedência. ---------------------------------------- 

O curso terá de ter, pelo menos, vinte formandos. Cada formando 

receberá o subsídio de alimentação. -------------------------------------------- 

Em principio, a entidade realizaria o referido curso em horário diurno. 

Porém, com esse horário, dificilmente conseguiriam os formandos 

necessários. Optaram, por isso, por um horário noturno. Dessa forma, 

informo já que, quando o curso se iniciar, o salão vai estar ocupado, 

impedindo a realização das habituais atividades desses dias. ------------- 

O concurso público para a empreitada do abastecimento de água já foi 

publicado no Diário da República de vinte e um de junho de dois mil e 

dezassete”. -------------------------------------------------------------------------- 
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No uso da palavra, a senhora Mónica Costa referiu que concorda com a 

prioridade na utilização da sede da Junta de Freguesia nas sessões da 

Assembleia de Freguesia. Acha, todavia, que a forma de informar as 

entidades envolvidas deveria ser mais pessoal. ------------------------------- 

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

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa retomou os trabalhos, 

com a leitura do ponto dois, 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 José Vieira Martins Gomes. Começou por 

referir que há posição contraditória entre a Junta de Freguesia e a 

Câmara Municipal, no que respeita à rede do abastecimento de água 
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potável à Freguesia. Segundo ele, ainda não tem água porque a Junta 

de Freguesia não quer, porque a conduta está a um pouco mais de 

duzentos metros da sua habitação e a candidatura da água está 

aprovada há mais de um ano. Essa foi a informação que lhe deram na 

Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------- 

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

não acreditava que alguém da Câmara Municipal tivesse dito tais 

afirmações e disponibilizou-se para se deslocar à Câmara Municipal na 

manhã seguinte, acompanhado do senhor José Vieira Martins Gomes, 

para esclarecerem as dúvidas. -------------------------------------------------- 

Informou novamente que a candidatura ao abastecimento de água em 

Covelas, foi aprovada em Bruxelas no dia dois de fevereiro de dois mil e 

dezassete, no programa vinte, vinte. Essa candidatura seguiu os passos 

legais e no dia vinte e um de julho de dois mil e dezassete, foi publicada 

no Diário da República a abertura do concurso público. Afirmou, por 

isso, ter a consciência tranquila, certo que mais mês menos mês será 

realidade o abastecimento de água pública na Freguesia. ------------------ 

Interveio, depois, a senhora Magda Pereira Ramos. Chamou à atenção o 

senhor José Vieira, já que interviera sem qualquer cuidado. Salientou 

que uma pessoa antes de afirmar alguma coisa deve ter o cuidado de se 

informar convenientemente e considerou que, neste processo, a Câmara 

Municipal e a Junta de Freguesia estão em perfeita sintonia. ------------- 

Por fim, interveio o senhor Vítor Emanuel Valente Fernandes. Começou 

por dizer que não se deve acreditar totalmente no que nos dizem, a não 

ser que se queira agir com má fé. Houve, efetivamente, uma 

candidatura aos fundos europeus, bem trabalhada por parte da Junta 

de Freguesia, com um desfecho favorável. Fez, de seguida, duas 

perguntas ao senhor José Vieira: se ele sabia o que era um concurso 
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público, se sabia o que é uma obra de quase um milhão de euros numa 

Freguesia como Covelas. --------------------------------------------------------- 

O senhor Adolfo Oliveira usou da palavra, para se desvincular das 

afirmações do senhor José Vieira, sublinhando que não havia qualquer 

suspeita sobre o executivo. ------------------------------------------------------ 

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 o resto da semana e um bom fim de 

semana e deu por encerrada a sessão da Assembleia de Freguesia, às 

vinte e duas horas e quarenta e cinco 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) 

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


