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ATA QUATRO/DOIS MIL E DEZASSETE 

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezassete, pelas quinze 

horas e quarenta e cinco 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 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: Deliberação sobre a concessão de uma parcela de terreno no 

cemitério, com a área de dois metros quadrados, destinados a uma 

sepultura perpétua. --------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS: Aprovação da primeira alteração do Cadastro do Inventário 

dos Bens 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 o senhor João Manuel Correia Rodrigues 

Duque, e sua esposa Olga de Jesus de Oliveira Fernandes Duque, 

residentes na Rua de Sinde, número quinhentos e cinquenta e nove, 

Covelas, quatro mil oitocentos e trinta – cento e trinta e um Póvoa de 

Lanhoso, requereram, em vinte e dois de março de dois mil e dezassete, 

que lhes fosse concessionada uma sepultura no Cemitério desta 

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

Após troca de impressões entre todos os membros, estes aprovaram, por 

unanimidade, a concessão da campa número noventa e seis, localizada 

no Talhão cinco, ao senhor João Manuel Correia Rodrigues Duque e à 

sua esposa Olga de Jesus de Oliveira Fernandes Duque, conforme o 
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estipulado no Regulamento do Cemitério da Freguesia de Covelas. Os 

documentos deste processo compostos por três folhas ficam arquivados 

na pasta referente ao Cemitério da Junta de Freguesia de Covelas. ------ 

Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia retomou os 

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

 Com a compra da nova carrinha (Ford) e a venda da carrinha 

(Hyundai), era necessário corrigir o Inventário. --------------------------- 

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 

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 três. Referiu que: ------------------------- 

 Em três de março de dois mil e dezassete, o jornal “Maria da Fonte”, 

em suplemento, publicou uma reportagem sobre a Freguesia de 

Covelas. A edição do jornal foi distribuída gratuitamente a todas as 

habitações da Freguesia. ------------------------------------------------------ 

 Em oito de março de dois mil e dezassete, a Câmara Municipal da 

Póvoa de Lanhoso solicitou o empréstimo da carrinha da Junta de 

Freguesia, de sorte que pudesse apresentar a Maria da Fonte na BTL, 

em Lisboa, na FIL, no dia dezoito de março de dois mil e dezassete. A 

carrinha foi, obviamente, emprestada. ------------------------------------- 
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 Pela segunda vez, neste mandato, no dia dezanove de março de dois 

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

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

 Em vinte e seis de março de dois mil e dezassete, realizou-se a 

inauguração da requalificação do Centro Cívico da Rita. A obra será, 

sem dúvida, o principal cartão de visita da Freguesia de Covelas. Como 

sempre dissemos, será a obra marcante do nosso mandato. Os jornais 

noticiaram o acontecimento: o “Correio do Minho”, em vinte e sete de 

março de dois mil e dezassete; o “Maria da Fonte”, em trinta e um de 

março de dois mil e dezassete. -----------------------------------------------  

 O Presidente da Junta interveio, com o seguinte discurso: ------------- 

“Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso ------ 

Senhor Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso ----------- 

Senhores Vereadores -------------------------------------------------------------- 

Senhores Presidentes de Junta ------------------------------------------------- 

Colegas da Junta ------------------------------------------------------------------ 

Senhores Membros da Assembleia de Freguesia -----------------------------  

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

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

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

nome da Junta de Freguesia de Covelas, em particular, que, quer quanto 

a uns, quer quanto à outra, tenho a honra de inaugurar a requalificação 

do Centro Cívico da Rita. --------------------------------------------------------- 

Estamos a pouco mais de seis meses do fim do nosso mandato. Neste 

momento, posso dizer que, apesar de uma conjuntura financeira pouco 

favorável, fizemos obra. Fizemos uma gestão muito equilibrada, atuamos 
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com postura democrática, colocamos sempre os interesses da Freguesia 

em primeiro lugar. -----------------------------------------------------------------  

Como é do conhecimento de todos, temos a candidatura, no valor de 

seiscentos mil euros, aprovada para o abastecimento de água potável à 

Freguesia. A execução desta importante obra arrancará ainda antes de 

findo o mandato. ------------------------------------------------------------------- 

Ao longo do nosso mandato, nunca fizemos inaugurações. Fazemo-lo 

hoje, porque entendemos que esta requalificação do Centro Cívico da 

Rita, pela sua beleza, merecia-o. ------------------------------------------------ 

No dia três de janeiro de dois mil e catorze, a antiga Estrada Nacional 

cento e três (Rua da Rita) ruiu. Desde esse dia, com o apoio da Câmara 

Municipal, sempre pressionamos as Infraestruturas de Portugal, com 

vista à mais rápida e eficaz resolução deste problema, para que a 

população, embora com contratempos, sentisse o mínimo possível de 

transtornos. ------------------------------------------------------------------------  

Em doze de fevereiro de dois mil e quinze, foi promulgado o acordo entre 

as Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal, que acabou com a 

cedência da Rua da Rita à Câmara Municipal. Daí para a frente, a Junta 

de Freguesia abordou, de forma muito séria, a Câmara Municipal, para 

que esta obra fosse executada. E aqui estamos a inaugura-la. ------------ 

Tratava-se de uma grande intervenção, uma intervenção arrojada, como 

a definíamos. E estávamos certos. Esta é uma obra que marcará o nosso 

mandato, não temos quaisquer dúvidas, mas também não temos dúvida 

alguma que, na altura, houve muito “ruído” ao seu redor. Mas isso já lá 

vai. Mantivemos o rumo e o resultado está aqui à vista de todos. --------- 
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Estamos convencidos que todos os Covelenses sentirão um orgulho 

imenso com esta realização. Queiramos ou não será o cartão de visita da 

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

Não podemos deixar de agradecer à Câmara Municipal, especialmente na 

pessoa do seu Presidente, pela aceitação desta nossa pretensão e pelo 

total apoio que concedeu, já que Covelas merecia uma obra desta 

dimensão. --------------------------------------------------------------------------- 

Também, e de forma profundamente especial, agradecer ao senhor 

Tesoureiro da Junta de Freguesia de Covelas, pessoa que, no decurso dos 

trabalhos, sempre esteve por inteiro, diríamos mesmo, de corpo e alma, 

com ideias fantásticas, no sentido de melhorar a obra, qual artífice, 

mesmo sacrificando o seu próprio trabalho. A ele, particularmente, 

devemos este sucesso, o sucesso desta obra. Como vimos afirmando, 

constantemente, uma Freguesia que tenha um elemento como o senhor 

Agostinho Fernandes pode estar tranquila, seguir sem sobressaltos, 

estará em boas mãos. ------------------------------------------------------------- 

Por fim, não podemos esquecer a generosidade do senhor Delfim Macedo, 

na cedência gratuita de uma boa parcela de terreno, sem a qual a 

amplitude deste lindíssimo projeto não seria a mesma. --------------------- 

A todos eles e aos Covelenses, como um todo: bem hajam! ---------------- 

Viva Covelas”. ---------------------------------------------------------------------- 

No uso da palavra, o senhor Tesoureiro da Junta de Freguesia informou 

que: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Em doze de março de dois mil e dezassete, realizou-se o cortejo 

etnográfico. Tudo foi planeado com pormenor, desde a primeira 

reunião até ao dia do cortejo. Todo o trabalho feito valeu a pena, pois 

a representação foi muito bem conseguida, muito divertindo a 
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assistência. Os parabéns vieram de todos, essencialmente do senhor 

Presidente da Câmara Municipal. Finalizou-se com um convívio entre 

todos os participantes, no salão da sede da Junta de Freguesia de 

Covelas. As despesas da Junta de Freguesia foram as seguintes: com 

o carro, duzentos e vinte euros e setenta e sete cêntimos, com as 

roupas, cento e vinte e três euros, com o convívio, duzentos e oito 

euros. ---------------------------------------------------------------------------- 

 Em vinte e três e vinte e quatro de março de dois mil e dezassete, 

foram colocadas oliveiras no jardim da Rua do Souto, adquiridas na 

Casa Torre de Vilar, em dezasseis de março de dois mil e dezassete, 

pelo valor de trezentos e oitenta e um e sessenta cêntimos. -------- 

No uso da palavra, o senhor Secretário da Junta de Freguesia informou 

que: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 A terceira prestação do contrato da compra da carrinha, no valor de 

quatrocentos e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos, venceu-

se em cinco de março de dois mil e dezassete. ---------------------------- 

 A Câmara Municipal transferiu para a conta da Junta de Freguesia a 

segunda prestação da comparticipação financeira da carrinha, no 

valor de duzentos euros, em sete de março de dois mil e dezassete. - 

 Em vinte e três de março de dois mil e dezassete, em Braga, na 

Conservatória do Registo Automóvel, foi feita a transferência de 

propriedade da carrinha Hyundai para o novo dono. -------------------- 

Às dezassete horas e vinte 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. --------------------------

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

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