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ATA QUINZE/DOIS MIL E QUINZE 
Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e quinze, 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 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: Autorização para a celebração de acordos/contratos, ao 
abrigo da alínea g), do número um, do artigo nove, do anexo I, da Lei 
número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, e do 
Regimento da Assembleia de Freguesia de Covelas, a saber: --------------- 
a) Adenda ao acordo de execução de delegação de competências na Junta 

de Freguesia de Covelas em matéria de limpeza das vias e espaços 
públicos, sarjetas e sumidouros. -------------------------------------------- 

b) Adenda ao contrato interadministrativo de delegação de competências 
na Junta de Freguesia de Covelas, em matéria de manutenção, 
conservação e reparação de vias municipais, conforme estabelecido na 
alínea bb), do número um, do artigo trinta e três, do anexo I, da Lei 
número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro e 
contrato de atribuição de subsídio. ----------------------------------------- 

PONTO DOIS: Assuntos diversos. ----------------------------------------------- 
Após todos os membros terem tomado os seus lugares, o senhor 
Presidente da Junta de Freguesia deu início à sessão com a leitura do 
ponto um. Explicou todos os pormenores relativos ao referido ponto. ---- 
Após troca de impressões entre todos os membros, estes aprovaram-no, 
por unanimidade. O referido documento composto por seis folhas fica 
arquivado na pasta dos anexos das atas da Junta de Freguesia de 
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Covelas, assinado e rubricado por todos os membros da Junta de 
Freguesia. Deliberaram enviar a proposta para apreciação e votação em 
reunião da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia reiniciou os 
trabalhos, com a leitura do ponto dois. Referiu que: ------------------------- 
 Em oito de novembro de dois mil e quinze, no ato público de 

reconhecimento e homenagem pelos quase cinquenta e cinco anos à 
frente da Paróquia de Covelas, na pessoa do senhor Reverendíssimo 
Padre António Rodrigues do Couto, teve a seguinte intervenção: ------ 

“Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia de Covelas -------------- 
Reverendíssimo Padre Couto ---------------------------------------------------- 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso ------- 
Senhora Vice-Presidente, da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso --- 
Senhores Vereadores -------------------------------------------------------------- 
Senhor Professor Doutor João Duque ------------------------------------------  
Senhora Doutora Luísa Monteiro Rodrigues ---------------------------------- 
Senhores Presidentes de Junta ------------------------------------------------- 
Colegas da Junta ------------------------------------------------------------------ 
Senhores Membros da Assembleia de Freguesia ----------------------------- 
Reverendíssimo Padre Rafael ---------------------------------------------------- 
Minhas Senhoras e Meus Senhores -------------------------------------------- 
Reunimo-nos hoje aqui, para homenagear o Reverendíssimo Padre 
António Rodrigues do Couto, pelo seu bom desempenho ao longo dos 
quase cinquenta e cinco anos como Pároco da Freguesia de Covelas (entre 
seis de setembro de mil novecentos e sessenta e trinta de janeiro de dois 
mil e quinze, somente interrompidos por motivos de doença). ------------- 
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Este ato solene de homenagem, da iniciativa da Junta de Freguesia de 
Covelas, aprovado por unanimidade na sua reunião ordinária de um de 
setembro de dois mil e quinze e informado à Assembleia de Freguesia, na 
sessão de vinte e cinco de setembro de dois mil e quinze, com um pedido 
expresso de colaboração, teve a imediata aceitação de todos os seus 
membros. Decidiu, então, a Junta de Freguesia que o ato de homenagem 
seria da responsabilidade conjunta e em nome da Junta e Assembleia de 
Freguesia de Covelas. -------------------------------------------------------------  
A prova disso mesmo reside no facto de termos a Doutora Olga Duque, 
atual Presidente da Assembleia de Freguesia, a presidir, honrosamente, 
a esta cerimónia. ------------------------------------------------------------------- 
Estou certo: esta iniciativa terá a concordância de toda a população da 
Freguesia de Covelas; e tê-la-á pelas seguintes razões, a saber: ----------- 
 acordando-se ou não com o senhor Padre Couto, ele trabalhou, ao 

longo destes anos, com um único pensamento: o de servir melhor os 
seus paroquianos; ------------------------------------------------------------- 

 ele fez sempre, na sua perspetiva, aquilo que entendeu ser o melhor 
para a paróquia; ---------------------------------------------------------------- 

 amou e continua a amar a paróquia de Covelas e disso, creio, que 
ninguém terá a menor dúvida; ----------------------------------------------- 

 assistiu e contribuiu para muitos e inúmeros feitos que ocorreram ao 
longo destes anos; ------------------------------------------------------------- 

 é pessoa reservada e humilde. ----------------------------------------------- 
Muitas outras razões poderiam ser aqui evocadas, mas uma única e forte 
conclusão se nos impõe: o Reverendíssimo Padre Couto é amigo de 
Covelas. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Pensarão alguns que a paróquia de Covelas podia estar melhor. O 
raciocínio é legítimo. Mas sabemos: o Reverendíssimo Padre Couto fez 
sempre o que pôde e soube com um único intuito – o de melhor servir a 
Paróquia, mesmo, como todos sabemos, que ao longo deste tempo possa 
não ter tido o apoio que sempre desejara. ------------------------------------- 
Nestes quase cinquenta e cinco anos de Pároco de Covelas, contou 
sempre com a leal colaboração de todos: dos elementos do grupo Coral; 
das zeladoras, das catequistas; dos elementos do Conselho Económico, 
dos ministros da Comunhão, dos acólitos. É, por isso, pertinente que a 
todos estes também concedamos um muito obrigado por essa efetiva 
colaboração. ------------------------------------------------------------------------ 
Não podemos esquecer, particularmente, o seu braço direito – o senhor 
António Maria Gomes – o eterno sacristão, homem da sua inteira 
confiança, que só o deixou em virtude da sua própria morte, bem como 
da falecida organista, Celeste Macedo, que, de igual modo, eternamente 
o acompanhou. A ambos expressamos a merecida homenagem, mercê 
das ímpares dedicações. ---------------------------------------------------------- 
Uma última palavra de gratidão é devida à senhora Aurora dos Santos, 
que, muito dedicadamente, acompanhou e sempre tratou do senhor 
Padre Couto. ------------------------------------------------------------------------ 
Este ato solene de homenagem não poderia deixar de contar com a 
presença da Doutora Luísa Monteiro Rodrigues, já que como Diretora do 
Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio da Póvoa de Lanhoso, outrora 
no cargo com outras designações, acompanhou de perto o 
Reverendíssimo Padre Couto, quando este lecionou a disciplina de 
Educação Musical (entre os anos letivos de mil novecentos e setenta e 
sete/mil novecentos e setenta e oito a mil novecentos e oitenta e 
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quatro/mil novecentos e oitenta e cinco), podendo testemunhar as suas 
imensas qualidades pessoais e humanas. Para a Doutora Luísa Monteiro 
Rodrigues um bem-haja pela sua presença. ----------------------------------- 
O Reverendíssimo Padre Couto, ao longo dos anos, demonstrou, sem 
reservas, o quanto a paróquia e os seus paroquianos eram para ele 
importantes: pensou sempre no melhor, com uma inexcedível dedicação 
à causa religiosa; testemunhou as mudanças que, entretanto, ocorreram 
na Igreja Católica, sem descurar a sua fidelidade e dinamismo, fazendo 
com que todos se adaptassem às novas situações, conseguindo, de certa 
forma, reunir as condições para que nenhum dos “seus” se extraviasse. - 
O seu conhecido gosto pela música fazia dele uma espécie de peregrino, 
deslocando-se para qualquer lugar onde pudesse haver a atuação de 
alguma banda musical, para, como ouvinte de primeira qualidade, 
exigente e criterioso homem das artes musicais, usufruísse esses sons 
como uma melopeia divina. ------------------------------------------------------ 
Esse percurso modesto, mas de forte grandiosidade, teve um grande 
impacto junto daqueles que tiveram o privilégio de com ele conviver e de 
contar com a sua colaboração e de receber a sua mensagem. ------------- 
Como Presidente da Junta de Freguesia de Covelas, agradeço ao 
Reverendíssimo Padre Couto o entusiasmo colocado na vivência do seu 
sacerdócio (desde catorze de julho de mil novecentos e cinquenta e sete) 
em todos os momentos e, particularmente, nas horas complicadas da sua 
precária saúde, na qual e também para a qual sempre contribuiu com 
um profundo espirito de fé. ------------------------------------------------------  
Reverendíssimo Padre Couto, da minha parte o muito obrigado, por ter 
conseguido toda esta força, por ter conseguido aguentar todos estes anos 
ao leme desta nau que é a paróquia de Covelas, trabalhando da melhor 
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forma que pôde e soube, dando o seu melhor de si pela paróquia e pelos 
seus paroquianos. ----------------------------------------------------------------- 
Desejo-lhe, Reverendíssimo Padre Couto, as maiores felicidades. Que 
junto da sua família, agora mais disponível, recupere bem da sua saúde 
e os compense por todo o muito tempo que deles se privou. --------------- 
Convenhamos: quase cinquenta e cinco anos de um bom desempenho 
são uma longa e belíssima vida. ----------------------------------------------- 
Bem-haja Reverendíssimo Padre Couto. --------------------------------------- 
Viva o Padre Couto. --------------------------------------------------------------- 
Viva a paróquia de Covelas”. ----------------------------------------------------- 
Acrescentou ainda que: ----------------------------------------------------------- 
 Neste ato público de reconhecimento e homenagem, intervieram a 

senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, Dra. Olga Duque, o 
senhor Padre Rafael Poças, o senhor Prof. Dr. João Duque, o senhor 
Presidente da Junta Manuel Freitas, o senhor Vereador Dr. Armando 
Fernandes e o homenageado senhor Padre Couto. Foi entregue pela 
Presidente da Assembleia e pelo Presidente da Junta ao 
Reverendíssimo Padre Couto uma oferta (casula e alba), cujo valor foi 
de cento e setenta euros. De seguida, atuou o grupo “Diamonds 
Dance”. Por fim houve o tradicional lanche convívio, englobando o 
tradicional magusto, conforme o convite que foi distribuído porta a 
porta. Tudo aquilo que foi programado para o dia superou todas as 
expetativas, pois a população acorreu em forte número, dando um 
brilhantismo ainda maior à festa. Viveram-se momentos de grande 
alegria e animação, num salutar convívio entre todos. O senhor 
Reverendíssimo Padre Couto ficou muito comovido. O senhor 
Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Amândio Oliveira, a Vice-
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Presidente da Câmara Municipal, Dra. Gabriela Fonseca, 
acompanhada pelos vereadores, Dr. Armando Fernandes e o Eng. 
André Rodrigues, marcaram presença. ------------------------------------- 

 Em onze de novembro de dois mil e quinze, foram pagos mil cento e 
oitenta e sete euros e vinte cêntimos à empresa Fluentes & 
Encantadores – Construção Civil Unipessoal, Lda., respeitante ao 
serviço de limpeza da obra na Rua do Souto, que estavam em falta. --  

 A obra da Travessa das Cantoneiras, iniciada em dezasseis de outubro 
de dois mil e quinze, foi concluída em dezasseis de novembro de dois 
mil e quinze. A demora foi devido à intervenção na Rua das 
Cantoneiras, que teve um custo a mais de dois mil e oitocentos e 
um euros e cinquenta e oito cêntimos. ----------------------------------   

 A obra da Rua do Vadieiro foi iniciada em vinte e três de novembro de 
dois mil e quinze e concluída em trinta de novembro de dois mil e 
quinze. --------------------------------------------------------------------------- 

 No âmbito do processo com o ID quinhentos e sessenta e nove mil 
trezentos e cinquenta e oito e número quarenta e quatro/PAC/catorze, 
promovido pela Junta de Freguesia de Covelas, devidamente 
suportado pelo compromisso número dois zero um quatro três zero 
zero zero nove um sete sete oito oito, desenvolvido no âmbito da 
Medida/Programa CEI-Património, no dia vinte e sete de agosto de 
dois mil e catorze, o IEFP-IP depositou na conta da Junta de 
Freguesia, no dia vinte e cinco de novembro de dois mil e quinze, para 
encerramento do processo quinze euros e cinquenta e um cêntimos. 

 Em trinta de novembro de dois mil e quinze, a Junta de Freguesia 
proporcionou aos meninos de Covelas, do Centro Educativo de 
Monsul, uma ida ao circo, cujo custo foi de trinta e nove euros (três 
euros/menino). ----------------------------------------------------------------- 
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Às vinte e duas horas e dez minutos o senhor Presidente da Junta de 
Freguesia deu por encerrada a reunião. ---------------------------------------  
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) ----------------------------------------------------------------------------------------
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