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ATA NÚMERO DOIS 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e catorze, pelas vinte 

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 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: Leitura e votação da ata da sessão anterior. ------------------

PONTO DOIS: Apreciação e votação das contas de gerência do ano de 

dois mil e treze. --------------------------------------------------------------------

PONTO TRÊS: Apreciação e votação da primeira revisão ao orçamento 

das receitas e despesas do ano de dois mil e catorze. -----------------------

PONTO QUATRO: Apreciação e votação da moção em defesa dos doentes 

oncológicos. ------------------------------------------------------------------------ 

PONTO CINCO: Deliberação sobre proposta do executivo de aderir à 

ANAFRE. ---------------------------------------------------------------------------- 

PONTO SEIS: Deliberação sobre proposta do executivo de condolências 

à família sempre que ocorra um óbito na Freguesia. ------------------------

Período de intervenção destinado ao público. --------------------------------

Estiveram presentes os seguintes membros: Fernando Lemos Coelho, 

Adolfo da Cunha Oliveira, Mónica Bruna Gomes da Costa e Ângela 

Coutinho Gonçalves. --------------------------------------------------------------
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Todos os elementos da Junta de Freguesia estiveram presentes, ou seja, 

Manuel Freitas Fernandes, José Filipe Araújo de Sousa e Agostinho 

Alves Fernandes, Presidente, Secretário e Tesoureiro, respetivamente. --

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: “Na última Assembleia de 

Freguesia quando afirmei que a Sandra possuía o curso para o 

transporte de crianças ficaram a duvidar da minha palavra. Para que 

não restem dúvidas, podem verificar nas fotocópias dos documentos 

distribuídos e verificar a data e local do exame – vinte e um de 

dezembro de dois mil e treze, em Amarante. A Sandra tinha-me ligado 

quinze minutos antes de começar a reunião (dezassete horas e quarenta 

e cinco minutos), a informar-me que tinha acabado de saber da sua 

aprovação no Curso de Formação Inicial de Motoristas de Transporte 

Coletivo de Crianças. Podem verificar a fotocópia do documento em 

anexo, com o averbamento na sua carta de condução, com o Certificado 

de Motorista número trinta e três mil e dois/dois mil e catorze. ----------

No seguimento do informado na última Assembleia de Freguesia sobre 

os pagamentos em atraso, como aguardava que aparecessem mais 

faturas, para dar conhecimento das mesmas, aqui está a informação: - 

Pagamento à Associação “Em Diálogo”, de quinhentos e dez euros e 
cinquenta cêntimos, referente a almoços de julho de dois mil e doze a 

setembro de dois mil e treze; - Pagamento à Autarconta, Lda., de 

duzentos e sessenta e um euros e setenta e quatro cêntimos, 

referente ao contrato de atualização dos programas dos computadores 
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de um de janeiro de dois mil e treze até trinta e um de agosto de dois 

mil e treze; - Pagamentos com a legalização do transporte das crianças, 

de seiscentos e nove euros e trinta cêntimos. Desta forma a conta 

transitada da Junta de Freguesia anterior é de duzentos e trinta e 
sete euros e setenta e seis cêntimos. --------------------------------------- 

Os contratos de atualizações dos programas dos computadores foram 

extintos, com exceção do programa de contabilidade pocal, cujo valor é 

onze euros e sete cêntimos por mês. ----------------------------------------

Aproveito a oportunidade para dar os parabéns a todas as pessoas que 

estiveram envolvidas na festa de Natal de dois mil e treze, realizada a 

vinte e dois de dezembro de dois mil e treze, no salão da Junta de 

Freguesia, especialmente à Mónica Costa e Susana Pesqueira, pelo 

espetáculo que nos proporcionaram. -------------------------------------------

Em vinte e quatro de dezembro de dois mil e treze, debaixo de um 

enorme temporal, todos os membros do executivo percorreram a 

Freguesia de porta em porta, distribuindo um cartão de boas festas e 

um calendário. Optamos por esta solução, em vez de fazer o anúncio no 

jornal “Maria da Fonte”, como era costume, para estarmos mais 

próximos da população. ----------------------------------------------------------

No dia três de janeiro de dois mil e catorze, por volta das seis horas e 

trinta minutos, a Rua da Rita (frente ao prédio do senhor Guimarães) 

aluiu. Comuniquei de imediato com todas as entidades responsáveis. 

Saliento a rápida intervenção da GNR, que sinalizou, de imediato, o 

local, a intervenção da Proteção Civil, a intervenção da limpeza por 

parte da Câmara Municipal, a participação do senhor Agostinho, com a 

cedência da cisterna, a intervenção do senhor Presidente da Câmara 

Municipal, que chegou ao local às oito horas e trinta minutos, a 

presença da Engenheira Luísa Queirós e outro seu colega em 
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representação das Estradas de Portugal, para se inteirarem da realidade 

da situação, visto que esta estrada é propriedade das Estradas de 

Portugal, que chegaram às doze horas e quarenta e cinco minutos. No 

local e nessa altura, entre a Câmara Municipal e as Estradas de 

Portugal foi determinado que fariam uma parceria para solucionar o 

problema. --------------------------------------------------------------------------- 

De imediato, fez-se o levantamento topográfico, elaborou-se o projeto 

(da responsabilidade da Câmara Municipal) com o nosso acordo, 

conforme fotocópia distribuída aos membros da Assembleia de 

Freguesia, para que fosse apresentado às Estradas de Portugal. No dia 

dezasseis de janeiro, as Estradas de Portugal cortou a estrada ao 

trânsito automóvel, sem terem cuidado de assegurar os transportes aos 

utentes que utilizam os autocarros públicos. Houve situações 

desagradáveis para alguns utentes. Facto que lamentamos de alguém 

ter ido discutir com o senhor Agostinho, já que a responsabilidade não 

era nossa. Fizemos tudo para minimizar a situação. Chegamos a acordo 

com os responsáveis das empresas de transportes públicos, para a 

colocação da placa da paragem dos autocarros junto ao restaurante 

“Marinela”. A própria Junta de Freguesia foi quem fez esse trabalho da 

mudança da placa. Eu, pessoalmente, coloquei os avisos da alteração 

da referida paragem. Também fui eu quem, diretamente com a 

Transdev, reclamou de uma situação que se tinha passado com a D. 

Maria Direito, no dia vinte e sete de janeiro, quando o senhor Motorista 

que fazia a carreira das nove horas e quarenta e cinco minutos 

(Cabeceiras – Braga) se lembrou de não passar no local determinado. 

Digo isto só para mostrar que esta Junta de Freguesia está com muita 

atenção ao problema da estrada e ao da nossa população. Lamento a 

forma com que certos Motoristas resolveram deixar os passageiros na 
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via rápida. O único nome que lhes posso chamar – incompetentes. -----

No dia vinte e oito de janeiro, eu e o senhor Agostinho, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal e o seu assessor senhor Lino, a 

senhora Diretora Regional das Estradas de Portugal e uma sua colega, 

tivemos uma reunião no local da derrocada, com o intuito de pressionar 

a senhora Diretora Regional, para a resolução da situação o mais 

rapidamente possível. Foi nessa ocasião que apresentamos o projeto 

que tínhamos elaborado, para que a senhora Diretora Regional das 

Estradas de Portugal compreendesse melhor a nossa situação. A 

senhora Diretora Regional daria a comunicação a Lisboa. -----------------

Como o tempo passava, sem termos qualquer informação do assunto, 

no dia sete de fevereiro, enviamos um e-mail de reclamação, através da 

Câmara Municipal, a manifestarmos o desagrado e o descontentamento 

que sentíamos, conforme informamos e demos conhecimento a todos os 

membros desta Assembleia de Freguesia, através do reenvio do e-mail. 

Neste dia (sete de fevereiro), eu, o senhor Filipe e o senhor Agostinho 

tivemos uma reunião no salão nobre dos paços do concelho, para 

esclarecimento sobre o novo quadro comunitário – dois mil e catorze a 

dois mil e vinte, reunião que terminou às vinte e três horas e trinta 

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

Pouco tempo depois (cerca da meia noite), o senhor Presidente da 

Câmara Municipal, chamou-nos e disse que tinha recebido o nosso e-

mail e que estava totalmente de acordo connosco. Então, com mais 

umas trocas de opiniões, ele resolveu arranjar condições para abrir o 

trânsito, para que este voltasse ao normal. No dia seguinte (oito de 

fevereiro), às oito horas, já o senhor Presidente da Câmara Municipal 

estava no local a ver a execução dos trabalhos, para a abertura da 

estrada. Os trabalhos ficaram concluídos por volta das treze horas. É de 
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salientar a coragem do senhor Presidente da Câmara Municipal e o 

apreço que teve para com a nossa população. --------------------------------

Esta atitude, tomada por parte da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia, não agradou muito às Estradas de Portugal. No dia dez de 

fevereiro, quiseram saber quem assumia a responsabilidade do ato 

praticado. No dia catorze de fevereiro, enviaram um e-mail à Junta de 

Freguesia, dando conta que na próxima semana havia concurso para a 

empreitada, informação que também foi enviada a todos os membros 

desta Assembleia de Freguesia. Se não tivéssemos tomado essa atitude 

ainda hoje estaríamos com a estrada cortada ao trânsito. Para ver se 

resolvemos o problema, de forma definitiva, temos o senhor Deputado 

Nuno Reis a tratar do assunto. --------------------------------------------------

No seguimento do informado na última reunião, continuamos com os 

trabalhos da limpeza dos caminhos. Estão a ser realizados com o 

mesmo método que então referimos. Foi com esse esquema de trabalho 

que descobrimos três aquedutos que estavam totalmente esquecidos: - o 

aqueduto na Rua de Sinde (junto à casa do senhor Luís Morango); - o 

aqueduto na Rua de S. Julião (junto á casa do senhor António Soares); - 

o aqueduto na Rua do Soutal (junto ao túnel do Vadieiro), este com 

mais de um metro e meio quadrado de aterro. Para estes trabalhos, 

além do nosso colaborador e do senhor Agostinho, a Câmara Municipal 

disponibilizou a máquina e o senhor Agostinho cedeu a cisterna, que foi 

de uma eficácia enorme. ----------------------------------------------------------

Neste momento, não temos colaborador, pois o seu contrato caducou a 

catorze de abril, sem hipótese de renovação. Mas de qualquer forma, o 

senhor António Oliveira, desde o dia dezoito de março não mais prestou 

serviços à Junta de Freguesia, uma vez que ele foi pegar no andor de 

Moure, na procissão de S. José, e sofreu uma lesão no ombro. -----------
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No dia trinta de dezembro de dois mil e treze, para suprimir o vazio a 

partir de catorze de abril de dois mil e catorze, fizemos uma candidatura 

para dois homens, ao abrigo do CEI-Património. Esta candidatura já 

está em fase final de aprovação. Logo que tenha luz verde, iremos ter 

dois colaboradores. O custo mensal destes dois colaboradores deverá 

ser somente o custo do seguro de acidentes de trabalho. -------------------

No dia seis de fevereiro, devido ao temporal, houve algumas derrocadas 

de árvores na Freguesia. Tivemos que chamar a Proteção Civil, mas só 

com a ajuda do senhor Agostinho é que se conseguiu retirar as árvores 

da via pública. Nesse mesmo dia, as mimosas existentes no terreno da 

Junta de Freguesia tombaram para a Rua do Passadiço, fazendo 

estragos na vedação e do telhado que existe na entrada da propriedade 

do senhor Doutor Borges. Temos que reparar o telhado e a respetiva 

vedação. No dia seguinte (sete de fevereiro), com a ajuda da Câmara 

Municipal, e novamente com a ajuda do senhor Agostinho, conseguimos 

limpar tudo. ------------------------------------------------------------------------  

No dia sete de fevereiro, pelas nove horas e quarento e cinco minutos, 

eu e a Engenheira Manuela Freitas, da Proteção Civil, fomos verificar o 

estado em que se encontrava o prédio junto à casa do senhor José 

Soares, para a avaliação do grau de perigo que corria. Chegamos à 

conclusão que era um prédio que estava na iminência de ruir. A 

senhora Engenheira iria notificar os proprietários para o perigo que se 

corria com a possível derrocada do prédio. O certo é, nesse dia, pelas 

dezassete horas, parte do prédio cai para a Rua do Souto, facto que 

originou o corte da estrada. Dadas as boas relações que o senhor 

Agostinho tem com os proprietários, foi possível, nesse mesmo dia, 

demolir parcialmente o prédio, evitando-se riscos maiores, para quem 

passasse no local. A estrada também ficou desobstruída. As despesas 



 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

18 
 

desses trabalhos foram da responsabilidade dos proprietários. 

Posteriormente, os referidos proprietários informaram o senhor 

Agostinho que queriam celebrar um protocolo com a Junta de 

Freguesia. Houve uma reunião com os donos, no dia vinte e dois de 

abril, às vinte e uma horas e trinta minutos, na sede da Junta de 

Freguesia. Concluiu-se: a Junta de Freguesia vai celebrar um protocolo 

com os proprietários para o alargamento da Rua do Souto nos pontos 

onde não é possível circular com um camião. A Junta de Freguesia 

ficará com o compromisso de construir o muro na zona do alargamento, 

cedendo os proprietários o terreno para o alargamento, bem como a 

pedra para construção do referido muro. Ficou agendada nova reunião 

para o próximo dia seis de maio, às dezassete horas e trinta minutos, 

na Câmara Municipal, com o senhor Vereador Doutor Armando 

Fernandes, com a presença dos membros da Junta de Freguesia e dos 

proprietários. -----------------------------------------------------------------------  

No dia vinte e quatro de fevereiro, na reunião da Assembleia Municipal, 

foi aprovado por unanimidade o interesse municipal para a construção 

de um edifício com destino a um lar de terceira idade (privado), na Rua 

do Carvalho (frente à casa do senhor Armando Costa), infraestrutura 

que constituirá, de facto, uma mais valia para a Freguesia. ---------------

Renegociamos o contrato do alarme da Junta de Freguesia. Pagavam-se 

cento e setenta e nove euros e onze cêntimos por trimestre; a partir 

de um de abril, passou a pagar-se noventa e dois euros e vinte e cinco 

cêntimos por trimestre, mantendo-se as mesmas condições, menos 

quarenta e oito por cento (poupança de trezentos e quarenta e sete 

euros e quarenta e quatro cêntimos por ano. --------------------------------

Os custos do site da Junta de Freguesia estavam a ser bastante 

elevados – duzentos e sessenta e três euros e vinte e dois cêntimos 
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por ano. Julgamos que era um desperdício. Denunciamos o contrato, 

com efeitos a partir de dez de abril. Estamos a procurar fazer um novo 

site, com menos custos – um custo máximo de cinquenta euros por 

ano, para o alojamento. Mas já renovamos o domínio, por um período 

de cinco anos (válido até três de março de dois mil e dezanove). ----------

Tomamos a seguinte decisão: à medida que os seguros terminassem, 

não os renovaríamos, faríamos outros. Assim aconteceu: – Seguro de 

acidentes de trabalho, com a mesma massa salarial (Sandra e senhor 

António Oliveira), de quinhentos e cinquenta e seis euros, passou 

para cento e oitenta euros e quarenta e um cêntimos, menos sessenta e 

sete por cento (poupança de trezentos e setenta e cinco euros e 

cinquenta e nove cêntimos por ano); - Seguro multirrisco do edifício da 

sede da Junta de Freguesia, de quatrocentos e quarenta e cinco 
euros, passou para trezentos e quarenta e seis euros e vinte e quatro 

cêntimos (neste seguro, subimos o capital para cento e setenta e cinco 

mil euros para o edifício, com outras coberturas: quebra de vidros, 

vandalismo, riscos elétricos, etc., incluindo a responsabilidade civil de 

cem mil euros, com um custo de menos noventa e oito euros e setenta e 

seis cêntimos por ano, mas com a responsabilidade civil de cem mil 

euros, que o outro não tinha; - Seguro da carrinha, de trezentos e 
quarenta e quatro euros e noventa e quatro cêntimos por ano (pago 

semestralmente), passou para trezentos e vinte e seis euros e sete 

cêntimos por ano (pago semestralmente), com responsabilidade civil de 

cinquenta milhões de euros; vinte e cinco mil euros, por morte, para 

cada ocupante; dois mil e quinhentos euros, para tratamento; dois mil e 

quinhentos euros, para funeral (o valor por morte de vinte e cinco mil 

euros é muito baixo. No entanto, caso haja um acidente, o seguro de 

responsabilidade civil da carrinha responde pela diferença de valores, 
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ou seja, se a indemnização for superior aos vinte e cinco mil euros por 

cada ocupante está coberta pelo seguro da carrinha) menos dezoito 

euros e oitenta e sete cêntimos por ano. ---------------------------------------

Os quatro tinteiros da impressora da secretaria, no fornecedor que no 

anterior executivo era habitual (senhor Leitão) custavam cento e 
sessenta e oito euros. Contratamos com outro fornecedor, por apenas 

cento e três euros e setenta e cinco cêntimos. Depois, ainda arranjamos 

um novo fornecedor, para um melhor preço – noventa e quatro euros e 

cinquenta cêntimos. -------------------------------------------------------------- 

Pagamos quatro prestações do contrato da Rua da Ribeirinha. Assim: - 

Primeira prestação de oito mil oitocentos e trinta euros paga a vinte e 

sete de dezembro de dois mil e treze; - Segunda prestação de seis mil 

seiscentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos, paga a trinta e um 

de janeiro de dois mil e catorze; - Terceira prestação de seis mil 

seiscentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos, paga a onze de 

março de dois mil e catorze; - Quarta prestação de seis mil seiscentos e 

vinte e dois euros e cinquenta cêntimos, paga a vinte e oito de março de 

dois mil e catorze. -----------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal incumbiu as Juntas de Freguesia da organização 

do cortejo etnográfico das festas de S. José de dois mil e catorze. A 

Junta de Freguesia aderiu, com o tema “Casamento do Século XVI”. O 

tema foi muito bem representado. Além da participação, também 

fizemos a representação e participamos com um lanche para o convívio 

de todos. Endereçamos os parabéns a todas as pessoas que estiveram 

envolvidas, quer direta quer indiretamente. Esta representação correu 

tão bem que a Câmara Municipal, na pessoa do senhor Presidente, 

endereçou-nos, por escrito, os respetivos agradecimentos. Vamos 

participar, no próximo dia dezoito de maio, na feira quinhentista com a 
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representação do referido casamento. ------------------------------------------

A senhora Aida Cerqueira apresentou em vinte e quatro de março na 

Junta de Freguesia um pedido a solicitar passagens de certidões, para 

retificações de áreas. Passamos uma certidão (vinte seis de março), 

certificando que a sua propriedade foi atravessada por uma via pública 

(Rua da Capela) na sua extensão, com mil trezentos e noventa e 
cinco metros quadrados. Para o efeito, ela havia anexado um 

levantamento topográfico. Analisado este, verificamos que o mesmo não 

correspondia à verdade, uma vez que, na Rua de Braceiras, tinha 

caminho de servidão e este era sua pertença. Notificamos a requerente, 

com carta registada e aviso de receção, dessa anomalia. Veio apresentar 

nova planta e queria a certidão da parcela que designou por “C”. De 

seguida, pediu-nos a passagem de uma nova certidão, para substituir a 

anterior. Podem verificar tudo isto pelos documentos distribuídos. -------

No dia onze de abril, realizou-se, no salão da Junta de Freguesia, um 

evento com o tema “A agricultura”, com a presença do Engenheiro Rui 

Silva, da SAPEC, que esclareceu tudo sobre a vinha e a batata. 

Entendemos que foi benéfico para a população. -----------------------------

No dia treze de abril, das nove às doze horas, tivemos, na Junta de 

Freguesia, os técnicos da Farmácia S. José, da Póvoa de Lanhoso, a 

realizar o rastreio gratuito às seguintes doenças: diabetes, hipertensão, 

colesterol, etc… -------------------------------------------------------------------- 

Neste momento, a lei não permite a passagem da antiga escola para o 

património da Junta de Freguesia. Temos, porém, a palavra do senhor 

Presidente da Câmara Municipal, que nos fornecerá todo o material 

necessário para a recuperação do edifício. A mão de obra será da nossa 

responsabilidade. Estamos a analisar bem a situação, para concluirmos 

se, efetivamente, avançamos ou não com a obra. ----------------------------



 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

22 
 

A MEO vai instalar um posto público de telefone no exterior do edifício 

da Junta de Freguesia (parede frontal à Rua do Soutal), ao abrigo do 

Serviço universal de comunicações eletrónicas – Oferta de Postos 

Públicos, conforme a fotocópia do documento distribuído. -----------------

Estamos em negociações com a Câmara Municipal, para a correção da 

rotunda do Largo da Igreja (reduzi-la um bom pedaço), pois os camiões 

não conseguem fazer a manobra sem pisar o interior da mesma. ---------

A conta corrente neste momento é de cinco mil e quatro euros e 

oitenta e nove cêntimos”. ------------------------------------------------------

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

propôs ao plenário um voto de louvor para as responsáveis da festa de 

Natal de dois mil e treze, acrescentando ainda que todos estavam de 

parabéns. Elogiou ainda todos os grupos existentes na Freguesia. Posto 

à votação o voto de louvor foi aprovado por unanimidade. -----------------

Em seguida, a senhora Presidente da Mesa deu a palavra à senhora 

Mónica Costa, que começou por agradecer, em nome de todos os que 

participaram na festa de Natal de dois mil e treze, as palavras da 

senhora Presidente da Assembleia e do senhor Presidente da Junta. De 

seguida, acrescentou: “Peço ao senhor Presidente da Junta que diga 

quem duvidou da sua palavra em relação à Sandra. Na reunião 

anterior, referi que não ter aptidão para a condução do transporte das 

crianças era grave, mas após o senhor Presidente da Junta informar 

que naquele momento a Sandra já estava habilitada para o efeito, deixei 

de pôr fosse o que fosse em dúvida”. -------------------------------------------

A senhora Presidente da Mesa passou a palavra ao senhor Presidente 

da Junta, que respondeu que na altura alguém duvidou da sua palavra. 
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Foi por isso que distribuiu os documentos sobre esse assunto, para que 

não restassem quaisquer dúvidas. ---------------------------------------------  

O senhor José Albino pediu a palavra. Concedida que lhe foi, pela 

senhora Presidente da Mesa, disse que quem duvidou da palavra do 

senhor Presidente da Junta foi o senhor Adolfo Oliveira, que não ficou 

convencido e passados alguns dias foi questionar a Sandra. -------------- 

Na resposta, o senhor Adolfo Oliveira começou por referir que nunca 

duvidou de ninguém, nem dúvida. Dirigindo-se ao senhor Presidente da 

Junta, disse que “gostava de saber da máquina de filmar da Junta de 

Freguesia”. --------------------------------------------------------------------------  

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

máquina estava no armário da secretaria e pediu ao senhor Agostinho 

que a fosse buscar. Já na sua posse, o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia levantou-se e caminhou em direção do senhor Adolfo Oliveira, 

abriu a mala e retirou a máquina, dizendo: “é esta a máquina?”. O 

senhor Adolfo de Oliveira confirmou que era aquela máquina a que se 

referia. -------------------------------------------------------------------------------  

Interveio a senhora Presidente da Mesa referindo-se 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 

“leitura e votação da ata da sessão anterior”. Nenhum membro fez 

qualquer pedido de intervenção sobre o mesmo. A senhora Presidente 

da Mesa colocou-o à votação, sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------  

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto dois “apreciação e votação das contas de 
gerência do ano de dois mil e treze”. Depois passou a palavra ao 
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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 dez de abril de dois mil e catorze. 

As receitas foram cinquenta e oito mil duzentos e cinquenta e um euros 

e trinta e cinco cêntimos. As despesas foram cinquenta e seis mil 

setecentos e trinta e sete euros e vinte cêntimos. Ficou um saldo para a 

gerência seguinte de mil quinhentos e catorze euros e quinze 
cêntimos. Explicou todos os pormenores, apresentando mapas anexos 

(resumo das receitas e resumo das despesas). Não havendo qualquer 

pedido de intervenção, a senhora Presidente da Mesa pôs à votação este 

ponto, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O referido 

documento composto por dezassete folhas fica arquivado na pasta dos 

anexos das atas da Assembleia de Freguesia de Covelas, rubricado e 

assinado pelas senhoras: Presidente e Primeira Secretária desta 

Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------- 

Seguidamente a senhora Presidente da Mesa retomou os trabalhos, com 

a leitura do ponto três “apreciação e votação da primeira revisão ao 
orçamento das receitas e despesas do ano de dois mil e catorze”. 

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 dez de abril de dois mil e catorze. 

As receitas (cento e quarenta e um mil quinhentos e catorze euros e 

quinze cêntimos) serão: saldo da gerência anterior (mil quinhentos e 

catorze euros e quinze cêntimos); correntes (cinquenta e um mil 

setecentos euros); de capital (oitenta e oito mil e trezentos euros). As 

despesas (cento e quarenta e um mil quinhentos e catorze euros e 
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quinze cêntimos) serão: correntes (quarenta e quatro mil setecentos e 

catorze euros e quinze cêntimos); de capital (noventa e seis mil e 

oitocentos euros). Explicou todos os pormenores, apresentando mapas 

anexos (resumo das receitas e resumo das despesas). Não havendo 

qualquer pedido de intervenção, a senhora Presidente da Mesa pôs à 

votação o referido ponto três da ordem do dia, sendo este aprovado por 

unanimidade. O referido documento composto por sete folhas fica 

arquivado na pasta dos anexos das atas da Assembleia de Freguesia, 

assinado e rubricado pelas senhoras: Presidente e Primeira Secretária 

deste órgão da Freguesia de Covelas. ------------------------------------------ 

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto quatro “apreciação e votação da moção em 
defesa dos doentes oncológicos”. Depois passou a palavra ao senhor 

Presidente da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que a moção em 

causa foi aprovada em sessão ordinária da Junta de Freguesia, por 

unanimidade, no dia um de fevereiro de dois mil e catorze, conforme o 

solicitado no ofício recebido da Câmara Municipal de Elvas, que 

distribui a todos os membros desta Assembleia de Freguesia. Não 

havendo qualquer pedido de intervenção, a senhora Presidente da Mesa 

pôs à votação o referido ponto quatro da ordem do dia, sendo este 

aprovado por unanimidade. O referido documento composto por duas 

folhas fica arquivado na pasta dos anexos das atas da Assembleia de 

Freguesia, assinado e rubricado pela senhora Presidente deste órgão da 

Freguesia de Covelas. ------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto cinco “deliberação sobre proposta do 
executivo de aderir à ANAFRE”. Depois passou a palavra ao senhor 
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Presidente da Junta da Freguesia de Covelas. --------------------------------

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 catorze, porque fazia 

todo o sentido nesta altura a união de todas as Freguesias, dando mais 

capacidades a estes órgãos nas suas reivindicações. Não havendo 

qualquer pedido de intervenção, a senhora Presidente da Mesa pôs à 

votação o referido ponto cinco da ordem do dia, sendo este aprovado por 

unanimidade. O referido documento composto por duas folhas fica 

arquivado na pasta dos anexos das atas da Assembleia de Freguesia, 

assinado e rubricado pela senhora Presidente deste órgão da Freguesia 

de Covelas. ------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto seis “deliberação sobre proposta do executivo 
de condolências à família sempre que ocorra um óbito na 
Freguesia”. Referiu-se que o texto apresentado não era muito eficaz 

para o pretendido. Pediu a palavra a senhora Mónica Costa. No seu uso, 

referiu que o texto do referido documento tinha certas lacunas, sendo 

uma delas, respeitante às pessoas que habitam no Carvalho – como 

atuar com estas pessoas? -------------------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Mesa passou a palavra ao senhor Presidente 

da Junta da Freguesia de Covelas. ---------------------------------------------  

O senhor Presidente da Junta de Freguesia concordou com as questões 

e dúvidas levantadas sobre o documento em análise. Posto o documento 

(ponto seis da ordem do dia) à votação, foi o mesmo rejeitado por 

unanimidade. O referido documento composto por uma folha fica 

arquivado na pasta dos anexos das atas da Assembleia de Freguesia de 

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

Interveio o senhor José Daniel dos Santos Coutinho que referiu que a 

caixa à frente da sua habitação (Rua de Vila), há já alguns anos a céu 

aberto tinha a dimensão um metro por setenta centímetros, 

representando, por isso, um perigo eminente. Depois de falar com o 

senhor Agostinho, colocou ele próprio a desejada grade de proteção. 

Acrescentou ainda que na entrada da Rua de Vila colocou uma placa de 

sinalização com a indicação de “RUA DE VILA” para melhor indicação 

de quem sai da Estrada Nacional. ---------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Mesa deu por terminado o período de 

intervenção destinado ao público, desejou a todos os presentes bom fim 

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

vinte e três horas. -----------------------------------------------------------------  

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

assinada, por os membros desta Assembleia de Freguesia presentes. ----

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 


