
  
FREGUESIA DE COVELAS 

Rua do Soutal, n.º 64 – Covelas – 4830-128 Póvoa de Lanhoso 
Contribuinte 507 007 190 - Telefone e Fax: 253 636 885  
Site: www.jf-covelas.pt – Mail: jf-covelas@sapo.pt 

 

Reconhecimento ao Padre António Rodrigues do Couto em ato solene de homenagem (2015/11/08) 1 

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 55 anos 
como Pároco da Freguesia de Covelas (entre 6 de setembro de 1960 e 30 de 
janeiro de 2015, somente interrompidos por motivos de doença).  
Este ato solene de homenagem, da iniciativa da Junta de Freguesia de 
Covelas, aprovado por unanimidade na sua reunião ordinária de 1 de 
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setembro de 2015 e informado à Assembleia de Freguesia, na sessão de 25 
de setembro de 2015, 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. 
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Muitas outras razões poderiam ser aqui evocadas, mas uma única e forte 
conclusão se nos impõe: o Reverendíssimo Padre Couto é amigo de 
Covelas. 
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 55 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 
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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 77/78 a 84/85), 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 14 de julho de 1957) em todos os momentos e, 
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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 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 55 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. 
 


