
 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

42 
 

ATA NÚMERO QUATRO 

No dia vinte e nove do mês de setembro de dois mil e catorze, 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, 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 (vinte e oito de 

junho de dois mil e catorze). -----------------------------------------------------  

PONTO DOIS: Deliberação sobre proposta do executivo para assinatura 

dos jornais “Terras de Lanhoso” e “Maria da Fonte”. ------------------------ 

PONTO TRÊS: Deliberação sobre proposta do executivo de um donativo 

ao Sport Club Maria da Fonte. -------------------------------------------------- 

PONTO QUATRO: Deliberação sobre proposta do executivo da colocação 

de um sinal de trânsito de sentido proibido na Rua da Feiteira. ---------- 

PONTO CINCO: Deliberação sobre proposta do executivo da doação do 

senhor Fernando da Conceição Leite Barbosa Moreno à Junta de 

Freguesia de Covelas de um soprador aspirador portátil de marca 

“MiGarden artigo número KM zero quatro zero oito zero zero quatro”, 

conforme o disposto na alínea c), 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. ----------------------------------------- 
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PONTO SEIS: Deliberação e aprovação do Regulamento para a 

Concessão de apoio a Entidades e Organismos que prossigam fins de 

interesse público na Freguesia de Covelas. ----------------------------------- 

PONTO SETE: Análise da atividade da Junta de Freguesia bem como à 

sua situação financeira, conforme o disposto na alínea g), do número 

dois, do artigo vinte e dois, 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, Mónica Bruna Gomes da Costa e Ângela 

Coutinho Gonçalves. -------------------------------------------------------------- 

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: “Em seguimento à 

informação sobre a legalização do Salão Paroquial, na anterior 

Assembleia, informa-se que foi emitido o Alvará de Licença de Obras de 

Construção número trinta e oito/dois mil e catorze, de vinte e sete de 

junho de dois mil e catorze. O pedido da Licença de Utilização esteve 

um bocado complicado, uma vez que na altura (dois mil e onze) o 

processo ser mal conduzido, ou seja, foram apresentados projetos de 

especialidades descabidas, por exemplo: projeto de instalação de gás 
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(com esquentador na sacristia). A este projeto fez-se um aditamento 

para a colocação da caixa e válvula de segurança, pedindo-se, assim, o 

Certificado de Gás; projeto elétrico também foi anulado, pediu-se o 

Certificado da Certiel; para os projetos de Segurança Contra Incêndios, 

ITED e Condicionamento Acústico, chegou-se a um acordo com o 

Engenheiro Albano Fonseca: em vez dos Certificados, seriam 

apresentados Termos de Responsabilidade. Foi requerida a emissão de 

Licença de Utilização em dezasseis de setembro de dois mil e catorze. 

Esta só será emitida quando houver procedimentos, conforme a Lei 

determina, em virtude de neste momento estar a correr a revisão do 

PDM. ---------------------------------------------------------------------------------  

Também, em seguimento do que foi informado na anterior Assembleia, 

sobre o prédio em construção na Rua da Capela e pertença da D. Aida 

Cerqueira e na qual afirmei: ser a senhora uma habilidosa de primeira, 

reafirmo agora essas minhas palavras. Vejamos: quando, em dezanove 

de junho de dois mil e catorze, no fim da reunião que tivemos com o 

senhor Engenheiro Guerreiro e disse à D. Aida que resolvesse a 

encrenca e não me chateasse mais, tinha mais que fazer, nunca 

imaginei que a senhora estivesse tão atenta ao começo das minhas 

férias, que, logo na segunda-feira (um de setembro de dois mil e 

catorze), às onze horas e cinquenta minutos, ligasse para o Filipe, para 

que ele fizesse a assinatura e carimbasse as plantas, já que tinha 

poderes para isso, com o Presidente em férias. Como não consegui o seu 

intento, andou todo o dia a telefonar-lhe. Como o Filipe nunca atendeu 

o telemóvel, no dia seguinte (dois de setembro de dois mil e catorze), 

continuou na mesma persistência. Apercebendo-se que nunca era 

atendida, virou-se para o Agostinho, pedindo-lhe a mesma coisa. Não 

satisfeita, apareceu no dia seguinte (três de setembro de dois mil e 
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catorze) na sede da Junta de Freguesia, para conseguir os seus 

intentos. Foi recebida pelo Filipe, mas este foi muito claro com a 

senhora: tanto ele como o Agostinho, tinham competências para 

substituir o Presidente, mas ainda que a senhora tivesse razão, nunca 

fariam nada nas suas costas e muito menos na situação em que se 

encontra o seu processo. Nessa altura, o Filipe mostrou-lhe todos os 

documentos em posse da Junta de Freguesia, principalmente as 

fotografias da obra. Também a informou que o seu problema, após a 

entrada em vigor do novo PDM, seria de mais simples legalização, já que 

desaparece a Reserva Ecológica, tendo apenas de pedir a desafetação à 

Reserva Agrícola. ------------------------------------------------------------------ 

Em dois de agosto de dois mil e catorze, na sede da Junta de Freguesia, 

a Comissão de Festas de S. Julião de Covelas/dois mil e catorze 

promoveu duas atividades: primeiro, a apresentação do livro “Os 
trezentos e oito Concelhos e as quatro mil duzentos e sessenta 
Freguesias de Portugal”, de Jorge Pereira da Silva Gomes e a 

representação da peça de teatro intitulada “A Paragem do Autocarro”, 

com o apoio da Assembleia e Junta de Freguesia”. --------------------------

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

referiu que devia haver placas alusivas à identificação da Freguesia de 

Covelas, na Av. de Covelas, nos dois sentidos. Acrescentou ainda que, 

do lado de que vem de Braga, além da placa de identificação da 

Freguesia de Covelas, deveria haver a placa de identificação do concelho 

da Póvoa de Lanhoso. ------------------------------------------------------------- 

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 “leitura e votação 
da ata da sessão anterior (vinte e oito de junho de dois mil e 
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catorze”. 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 “deliberação sobre proposta do executivo 
para assinatura dos jornais “Terras de Lanhoso” e “Maria da 
Fonte”. Depois 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 ordinária, da Junta de Freguesia, 

em um de março de dois mil e catorze, por unanimidade. Explicou todos 

os pormenores. Não havendo qualquer pedido de intervenção, a senhora 

Presidente da Mesa pôs à votação este ponto, acabando o mesmo por 

ser aprovado por seis votos a favor e uma abstenção, abstenção de 

Adolfo da Cunha Oliveira. O referido documento composto por uma 

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

Freguesia de Covelas, assinado pela senhora Primeira Secretária, desta 

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

Seguidamente a senhora Presidente da Mesa retomou os trabalhos, com 

a leitura do ponto três ”deliberação sobre proposta do executivo de 
um donativo ao Sport Club Maria da Fonte”. 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 ordinária, da Junta de Freguesia, 

em um de julho de dois mil e catorze, por unanimidade. Explicou todos 

os pormenores. Não havendo qualquer pedido de intervenção, a senhora 

Presidente da Mesa pôs à votação este ponto, sendo este aprovado por 
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unanimidade. O referido documento composto por uma folha fica 

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

assinado pela senhora Primeira Secretária, desta Assembleia de 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto quatro “deliberação sobre proposta do 
executivo da colocação de um sinal de trânsito de sentido proibido 
na Rua da Feiteira”. Passou a palavra ao senhor Presidente da Junta 

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

O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que o presente 

documento foi aprovado por unanimidade, na sessão ordinária da Junta 

de Freguesia, em um de agosto de dois mil e catorze. Explicou todos os 

pormenores. Não havendo qualquer pedido de intervenção, a senhora 

Presidente da Mesa pôs à votação o referido ponto, sendo este aprovado 

por unanimidade. O referido documento composto por uma folha fica 

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

Covelas, assinado pela senhora Primeira Secretária, desta Assembleia 

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

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto cinco “deliberação sobre proposta do 
executivo da aceitação da doação do senhor Fernando da Conceição 
Leite Barbosa Moreno à Junta de Freguesia de Covelas de um 
soprador aspirador portátil de marca “MiGarden artigo número KM 
zero quatro zero oito zero zero quatro”, conforme o disposto na 
alínea c), 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”. Em seguida, a senhora Presidente 

da Mesa deu a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia. ----  
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O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que o presente 

documento foi aprovado por unanimidade, na sessão ordinária da Junta 

de Freguesia, em um de setembro de dois mil e catorze. Explicou todos 

os pormenores. Não havendo qualquer pedido de intervenção, a senhora 

Presidente da Mesa pôs à votação o referido ponto, sendo este aprovado 

por unanimidade. O referido documento composto por uma folha fica 

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

Covelas, assinado pela senhora Primeira Secretária, desta Assembleia 

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

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto seis “deliberação e aprovação do Regulamento 
para a Concessão de apoio a Entidades e Organismos que prossigam 

fins de interesse público na Freguesia de Covelas”. Em seguida, a 

senhora Presidente da Mesa deu a palavra ao senhor Presidente da 

Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que o presente 

documento foi aprovado por unanimidade, na sessão ordinária da Junta 

de Freguesia, em um de setembro de dois mil e catorze. Explicou todos 

os pormenores. Não havendo qualquer pedido de intervenção, a senhora 

Presidente da Mesa pôs à votação o referido ponto, sendo este aprovado 

por unanimidade. O referido documento composto por dez folhas fica 

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

Covelas, assinado pela senhora Primeira Secretária, desta Assembleia 

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

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto sete “análise da atividade da Junta de 
Freguesia bem como à sua situação financeira, conforme o disposto 
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na alínea g), do número dois, do artigo vinte e dois, do Regimento 
da Assembleia de Freguesia de Covelas, de vinte e um de dezembro 

de dois mil e treze”. Em seguida, a senhora Presidente da Mesa deu 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 pedido de 

intervenção, a Assembleia de Freguesia de Covelas ficou inteirada. O 

referido documento composto por vinte e três 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. ---------------

Interveio o senhor José Daniel dos Santos Coutinho que referiu: “as 

águas potáveis na Freguesia estão, pouco a pouco, a ficar impróprias 

para consumo, por causa da inexistência da rede de saneamento, 

questionando, de seguida, para quando a distribuição domiciliária?” ----  

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

este assunto também o preocupa e espera que, no máximo, dentro de 

um ano a situação esteja resolvida. --------------------------------------  

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 uma boa semana e deu por encerrada a 

sessão da Assembleia de Freguesia, às vinte e três horas e vinte 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


