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ATA QUATRO/DOIS MIL E DEZASSEIS 

Ao segundo dia do mês de abril de dois mil e dezasseis, pelas quinze 

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, 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: Aprovação do Cadastro do Inventário dos Bens da Junta de 

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

PONTO DOIS: Aprovação das alterações ao ANEXO I – TABELA DE TAXAS 

E LICENÇAS, do Regulamento Geral de Taxas e Licenças da Junta de 

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

PONTO TRÊS: Assuntos diversos. ----------------------------------------------- 

Após todos os membros terem tomado os seus lugares, o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia deu início aos trabalhos com a leitura 

do ponto um. Referiu que a Junta de Freguesia nunca teve um Inventário, 

por isso era importante e necessário aprová-lo, mesmo que nesse 

momento ainda estivessem a decorrer as correções e as inscrições das 

propriedades. ----------------------------------------------------------------------- 

Após troca de impressões entre todos os membros, estes aprovaram-no, 

por unanimidade. O referido documento composto por quarenta e duas 

folhas (Ativo Bruto – uma folha; Relatório de Inventariação Física de Bens 

da Junta de Freguesia de Covelas – vinte e cinco folhas; Mapa Síntese dos 

Bens Inventariados (F – quatro) – dez folhas; Mapa Síntese por Classificação 

dos Bens Inventariados – três folhas; Resumo do Inventário em trinta e um 

de dezembro de dois mil e quinze – três folhas) fica arquivado na pasta dos 

anexos das atas da Junta de Freguesia de Covelas, assinado e rubricado 
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por todos os membros da Junta de Freguesia. Deliberaram enviar a 

proposta para apreciação em reunião da Assembleia de Freguesia. ------- 

Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia retomou os 

trabalhos, com a leitura do ponto dois. Referiu que a Tabela de Taxas e 

Licenças em vigor devia ser atualizada, uma vez que o licenciamento dos 

muros de vedação, já não é da competência da Junta de Freguesia, mas 

da Câmara Municipal. Impunha-se a supressão dessa rubrica. ----------- 

Após troca de impressões entre todos os membros, estes aprovaram-no, 

por unanimidade. O referido documento composto por duas folhas fica 

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

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 retomou os 

trabalhos, com a leitura do ponto três. Referiu que: ------------------------- 

 A ideia do senhor Tesoureiro da Junta de Freguesia, quanto à 

construção de uma estrutura, que se aplicasse não só este ano, mas 

nos futuros, para que a Junta de Freguesia não mais se preocupasse 

em pedir um camião, como acontecia todos os anos, foi considerada 

extraordinária, o melhor que poderia ser feito – ficar-se-ia com todo o 

tempo para realizar o trabalho com calma. -------------------------------- 

 O custo da nossa participação no cortejo etnográfico ficaria mais 

elevado este ano, devido à estrutura. Custos, que, no entanto, se 

compensariam nos anos futuros. -------------------------------------------- 

 Ainda assim o custo total não foi mais elevado, graças aos senhores: 

Agostinho Fernandes, Jorge Fernandes, Franklim Soares e José 

Manuel Soares, que, durante oito dias trabalharam sem nada 
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receberem, por umas boas seis horas diárias (das vinte horas às duas 

horas da manhã). -------------------------------------------------------------- 

 Já com a estrutura, sob a orientação da senhora Gorete Pereira, e 

menina Sandra Fernandes e do senhor Padre Rafael Poças, fizeram-se 

os cenários e os ensaios para a representação da “Última Ceia”. --- 

 Valeu a pena todo o trabalho feito, pois a representação foi bem 

conseguida, divertindo a assistência. Os parabéns chegaram de todos, 

principalmente do senhor Presidente da Câmara Municipal. No final, 

houve um convívio entre todos os participantes, na casa do senhor 

Agostinho Fernandes, já que o salão de festas do Salão Paroquial está 

em obras. A Junta de Freguesia teve uma despesa de novecentos e 

quinze euros. ------------------------------------------------------------------ 

Acrescentou, também, que, a Visita Pastoral, em dezassete de março de 

dois mil e dezasseis, aquando da visita à sede da Junta de Freguesia e 

encontro com as Instituições da Freguesia, interveio, com o seguinte 

discurso: ---------------------------------------------------------------------------- 

“Eminentíssimo Senhor Bispo D. Francisco Senra. -------------------------- 

Reverendíssimo Padre Rafael Poças. ------------------------------------------- 

Digníssima Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, Dra. Olga 

Duque. ------------------------------------------------------------------------------- 

Digníssimos Senhores Presidentes, e demais Membros de Todas as 

Instituições Culturais, Recreativas e Desportivas da Freguesia de 

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

Minhas Senhoras e Meus Senhores. ------------------------------------------- 

Em nome de toda a população da Freguesia de Covelas, em geral, e em 

nome da Junta de Freguesia, em particular, que, quer quanto a uns, quer 

quanto à outra, tenho a honra de representar neste dia importantíssimo 
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para nós, quero expressar os mais sinceros votos de agradecimento pela 

presença de Vossa Eminência nesta Visita Pastoral. ------------------------ 

Como pôde verificar por si próprio, ao longo do dia, na visita pelos vários 

lugares que percorreu; em todas as cerimónias em que participou, fossem 

elas religiosas ou nem tanto, as pessoas da Freguesia devotaram-lhe um 

respeitoso carinho, com alguma transcendência até, por ser Vossa 

Eminência a representação suprema da Igreja Bracarense, vendo em si 

uma espécie de reencarnação do próprio espírito de Deus. ----------------- 

Devo dizer-lhe que é típico desta população, inquestionavelmente 

católica, proceder com este respeito para com os dignatários, mais ainda 

se religiosos, nos visitam – foi assim no passado, noutras visitas 

pastorais, com outros tantos bispos e arcebispos, como o é agora, com 

Vossa Eminência. ------------------------------------------------------------------ 

A vossa presença, já por si, seria para todos nós motivo de congratulação; 

no entanto, não podemos deixar de lhe prestar, enquanto entidade 

coletiva (Freguesia de Covelas), a merecida, ainda que simbólica, 

homenagem, com a entrega que lhe fazemos desta pequena lembrança, 

de iniciativa comum das Junta e Assembleia de Freguesia de Covelas. -- 

Eminentíssimo Senhor Bispo, D. Francisco Senra, muito obrigado pela 

visita e que Deus o continue a acompanhar em todas as suas diligências 

pastorais, ao serviço da Diocese. ------------------------------------------------ 

Bem-haja”. -------------------------------------------------------------------------- 

No uso da palavra, o Secretário da Junta de Freguesia referiu que no dia 

vinte e três de março de dois mil e dezasseis, recebeu um pedido, por 

telefone, do senhor Padre Rafael Poças, para que se fizesse um resumo 

da estada de D. Francisco Senra, em Covelas, para publicação no Diário 
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do Minho. Feito o resumo, foi enviado no dia seguinte, para o e-mail do 

senhor Padre Poças, com o seguinte teor: ------------------------------------- 

“D. FRANCISCO SENRA, EM COVELAS – PÓVOA DE LANHOSO. ------ 

A Visita Pastoral à Freguesia de Covelas de D. Francisco Senra, 

programada para dezembro de dois mil e catorze, acabou por ser adiada, 

já que o Reverendíssimo Padre Couto, então doente, não poderia 

participar. --------------------------------------------------------------------------- 

Mas nesse dia vinte e um de dezembro de dois mil e catorze, ainda se 

procedeu à cerimónia do crisma. ------------------------------------------------ 

Em dezoito de dezembro de dois mil e catorze, a Junta de Freguesia de 

Covelas, representada pelo Presidente (Manuel Freitas) e pelo Secretário 

(Filipe Sousa), participara na reunião preparatória para o crisma, com o 

Eminentíssimo senhor Bispo D. Francisco Senra e todos os demais 

membros do Conselho Económico Paroquial, a Gorete Pereira, 

coordenadora da catequese e todos aqueles que receberiam o sacramento 

do crisma. --------------------------------------------------------------------------- 

Nessa reunião, acordou-se que a Visita Pastoral à Freguesia ficaria ao 

critério do senhor Padre que substituísse o Padre Couto. ------------------- 

O senhor Padre Rafael Poças é pároco de Covelas, desde dezasseis de 

fevereiro de dois mil e quinze e foi ele quem agendou a Visita Pastoral em 

falta, acabando esta por realizar-se no passado dia dezassete de março 

de dois mil e dezasseis, com um novo crisma, em vinte de março. -------- 

O dia da Visita Pastoral foi muito intenso: das nove horas até às treze 

horas, o senhor Bispo D. Francisco Senra e o senhor Padre Rafael Poças 

visitaram todos os doentes da Freguesia; às quinze horas, visitaram a 

fábrica DAEL, já com a presença dos senhores Presidente da Junta de 

Freguesia, Manuel Freitas, e o senhor Membro da Assembleia de 
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Freguesia, Fernando Coelho – uma visita deveras útil; às dezassete horas, 

foi celebrada uma missa de santa unção, finda a qual permitiu ao senhor 

Bispo D. Francisco conversar, com rara satisfação, com todos os 

paroquianos que o abordaram. -------------------------------------------------- 

Realizou-se ainda uma visita à sede da Junta de Freguesia englobando 

um encontro com todas as Instituições Culturais, Recreativas e 

Desportivas da Freguesia de Covelas, cerimónia preparada ao pormenor 

e com a presença da senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, Dra. 

Olga Duque. ------------------------------------------------------------------------ 

Congratulou-se o senhor Presidente da Junta, que, nas boas-vindas ao 

Eminentíssimo D. Francisco Senra, com estas, entre muitas, agradáveis 

palavras: “… as pessoas da Freguesia devotaram-lhe um respeitoso 

carinho, com alguma transcendência até, por ser Vossa Eminência a 

representação suprema da Igreja Bracarense, vendo em si uma espécie de 

reencarnação do próprio espírito de Deus. …”. --------------------------------- 

Recebeu, por fim, o senhor Bispo D. Francisco ofertas de todas 

Instituições presentes. ------------------------------------------------------------ 

Manifestando enorme alegria com o que se passava, o senhor Bispo D. 

Francisco pediu que o senhor Tesoureiro da Junta (Agostinho Fernandes) 

fosse buscar ao Paço, a Braga, o senhor Bispo D. Nuno Almeida. --------- 

Este já participou na reunião de reflexão, cerca das vinte e uma horas, 

no Salão Paroquial. ---------------------------------------------------------------- 

Covelas honra-se imenso por ter sido agraciado com a presença 

simultânea dos dois ilustres clérigos. ------------------------------------------ 

No dia vinte de março de dois mil e dezasseis, na cerimónia do Crisma, 

esteve também presente o senhor Padre Couto. ------------------------------ 
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O dia foi muito importante para as dezanove pessoas que receberam o 

crisma, cuja preparação esteve a cargo, no âmbito da formação e 

orientação, do senhor Prof. Dr. João Duque, Presidente do Núcleo de 

Braga da Universidade Católica, que igualmente dirigiu o grupo Coral, 

juntamente com a sua esposa, Dra. Olga Duque e os filhos Simão Duque, 

em trompete e Vera Duque, em violino, com inegável brilhantismo. --- 

O Eminentíssimo D. Francisco deixou Covelas muito contente e 

felicíssimo, constatando que na Freguesia existe uma união total, tal 

como, de facto, é realçado na mensagem do senhor Presidente da Junta 

“… afirmei que o objetivo era colocar a Freguesia, como referência principal 

das boas práticas socias, educativas, ao mesmo tempo que conviveríamos 

democraticamente com todos, desde o mais anónimo ao mais ilustre; com 

a Igreja também. Com todos, sem exceção de quem quer que fosse, que 

permitisse e quisesse coadjuvar, no trabalho conjunto pelo bem de Covelas 

e dos Covelenses. É nisso que tenho estado empenhado… “.”. ------------- 

O senhor Tesoureiro da Junta de Freguesia referiu que: ------------------- 

 Em dezasseis de março de dois mil e dezasseis, na sede da Junta de 

Freguesia, foi celebrado o protocolo entre a Junta de Freguesia e a 

Célia Cristina Valente Fernandes Gonçalves, conforme tinha sido 

aprovado na anterior reunião do executivo. -------------------------------   

 Pela primeira vez, neste mandato, no dia dezanove de março de dois 

mil e dezasseis, na procissão de S. José, a Junta de Freguesia esteve 

representada por todos os seus membros. ---------------------------------  

 O chão do salão de festas do Salão Paroquial ficou muito bonito com 

a tijoleira cerâmica. ------------------------------------------------------------ 

 A carrinha da Junta de Freguesia, no dia vinte e três de março de dois 

mil e dezasseis, foi cedida à Associação “Em Diálogo”, para transportar 

alguns utentes, para a Comunhão Pascal, que se realizou no Salão 
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Paroquial de Covelas. Esta cerimónia teve uma missa, às onze horas, 

um convívio no salão de festas do Salão Paroquial de Covelas, de 

seguida. Foi a primeira utilização do salão de festas, depois da 

renovação de que foi alvo. ---------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia, novamente no uso da 

palavra, referiu que nesse dia (vinte e três de março), esteve presente na 

missa da Comunhão Pascal. Que depois, teve uma reunião com o senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Manuel Baptista, o senhor Padre Rafael 

Poças, de sorte que a Câmara Municipal apoiasse as obras na Igreja 

Matriz de Covelas, pois são necessários vinte mil euros. Ficou o 

compromisso da edilidade na doação de bom subsídio. --------------------- 

Às dezassete horas e quarenta e cinco 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) 


