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ATA NÚMERO SEIS 

No dia dezassete de abril de dois mil e quinze, 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: Aprovação da ata da sessão anterior (doze de dezembro de 

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

PONTO DOIS: Autorização para a celebração de acordos/contratos, ao 

abrigo da alínea g), do número um, do artigo nono, do anexo I, da Lei 

número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, e do 

Regimento da Assembleia de Freguesia de Covelas, a saber: --------------- 

 Acordo de execução de delegação de competências na Junta de 

Freguesia de Covelas em matéria de limpeza das vias e espaços 

públicos, sarjetas e sumidouros. -------------------------------------------- 

PONTO TRÊS: Autorização para a celebração de acordos/contratos, ao 

abrigo da alínea g), do número um, do artigo nono, do anexo I, da Lei 

número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, e do 

Regimento da Assembleia de Freguesia de Covelas, a saber: --------------- 

 Contrato interadministrativo de delegação de competências na Junta 

de Freguesia de Covelas em matéria de manutenção, conservação e 

reparação de vias municipais, conforme estabelecido na alínea bb), 
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do número um, do artigo trigésimo terceiro, do anexo I, da Lei 

número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro e 

contrato de atribuição de subsídio. ----------------------------------------- 

PONTO QUATRO: Apreciação e votação das contas de gerência de dois 

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

PONTO CINCO: Apreciação e votação da primeira revisão ao orçamento 

de dois mil e quinze. -------------------------------------------------------------- 

PONTO SEIS: Apreciação e votação do Regulamento de Inventário e 

Cadastro do Património da Junta de Freguesia de Covelas. ---------------- 

PONTO SETE: Apreciação e votação do Regulamento do Cemitério da 

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

PONTO OITO: Apreciação e votação do Regulamento Geral de Taxas e 

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

PONTO NOVE: Apreciação e votação do Regulamento do “Cheque Bebé”.  

PONTO DEZ: 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 (Presidente), José Filipe Araújo de Sousa 

(Secretário) e Agostinho Alves Fernandes (Tesoureiro). --------------------- 

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. --------------------------------------------------------------- 
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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 vinte de dezembro de 

dois mil e catorze, na aldeia Natal da DIVERLANHOSO o grupo 

DIAMONDS DANCE participou no programa “Aqui Portugal”, da RTP 

UM, com uma atuação brilhante. Também no dia vinte e oito de 

dezembro de dois mil e catorze no mesmo local, participou no programa 

“Portugal em Festa”, da SIC, e mais uma vez com uma soberba atuação. 

Dou os parabéns a todos os elementos que compõem o grupo. ------------ 

No referido programa, “Portugal em Festa”, participou também o 

Rancho Folclórico S. Julião de Covelas. Dou também os parabéns a 

todos os elementos que compõem o rancho. ---------------------------------- 

Todos nós devemos estar orgulhosos dos nossos grupos por terem 

atuado nestes programas de televisão em direto para todo o mundo e de 

terem efetuado magnificas representações. ----------------------------------- 

Estendo os meus parabéns a todas as pessoas que estiveram envolvidas 

na festa de Natal das crianças de dois mil e catorze, realizada a vinte e 

um de dezembro de dois mil e catorze, no salão da Junta de Freguesia, 

especialmente à Mónica Costa e Susana Pesqueira, pelo espetáculo que 

nos proporcionaram. A Junta de Freguesia colaborou monetariamente 

com cento e oitenta e oito euros e vinte e dois cêntimos, para as 

prendas das crianças. ------------------------------------------------------------ 

Com a ausência do senhor Padre Couto, devido à doença, tomamos a 

decisão de cancelar a visita pastoral que estava programada com o 

senhor Bispo à Freguesia, porque não fazia sentido com a ausência do 

senhor Padre Couto, mas mantivemos a cerimónia do crisma (vinte e 

um de dezembro de dois mil e catorze). ---------------------------------------- 
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No dia dezoito de dezembro de dois mil e catorze, eu e o Filipe, 

participamos na reunião preparatória para o crisma com o senhor 

Bispo, juntamente com os membros do Conselho Económico Paroquial, 

com a Goreti e com os crismandos. Tomamos algumas decisões que 

agradaram ao senhor Bispo. Ficou acordado que a visita pastoral à 

nossa Freguesia ficaria ao critério do Padre que viesse para a Freguesia.  

A cerimónia do crisma correu conforme o planeado. A Junta de 

Freguesia ofereceu as lembranças para o senhor Bispo e para o senhor 

Padre Couto, que foram no valor de cento e trinta e cinco euros. O 

senhor Bispo foi de Covelas satisfeito e bem impressionado. Dou os 

parabéns a todos os que estiveram envolvidos para que esta cerimónia 

tivesse o sucesso que teve, em especial à Goreti. ---------------------------- 

Em seguimento do que foi informado na anterior Assembleia: os 

calendários e o cartão de boas festas foram distribuídos no dia vinte e 

quatro de dezembro de dois mil e catorze (porta a porta), por todos os 

membros do executivo. ----------------------------------------------------------- 

Sem melhoras na sua saúde, o senhor Padre Couto teve que renunciar 

ao cargo de Pároco da Freguesia de Covelas. Para o substituir no cargo 

foi nomeado o senhor Padre Rafael Poças. A tomada de posse ocorreu a 

vinte e dois de fevereiro de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta 

minutos. A Junta de Freguesia associou-se a este acontecimento, 

contribuindo com trezentos e vinte e cinco euros (despesa com o bolo 

e bebidas). -------------------------------------------------------------------------- 

Falei com o senhor Presidente da Câmara Municipal de Póvoa de 

Lanhoso, para que a Câmara Municipal se associasse também à tomada 

de posse do novo Padre, facto que mereceu a concordância imediata do 

senhor Presidente. Propus que a Câmara Municipal oferecesse a salva 
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de boas vindas para o senhor Padre Rafael Poças, com a seguinte 

inscrição: “A paróquia de S. Julião de Covelas saúda e dá as boas 

vindas ao senhor Padre Rafael Poças por altura da sua chegada. Votos 

de um trabalho frutífero. Covelas, vinte e dois de fevereiro de dois mil e 

quinze. A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. A Junta de 

Freguesia de Covelas. A Comunidade Paroquial de Covelas”. Também 

propus que a Câmara Municipal oferecesse uma placa de quarenta 

centímetros de largura e trinta centímetros de altura, de homenagem ao 

senhor Padre Couto, com a seguinte inscrição: “HOMENAGEM. Ao 

senhor Padre António Couto em agradecimento pela sua entrega e 

dedicação à paróquia de S. Julião de Covelas ao longo dos últimos 

cinquentas e quatro anos. Covelas, vinte e dois de fevereiro de dois mil e 

quinze. A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. A Junta de 

Freguesia de Covelas. A Comunidade Paroquial de Covelas”. Placa que 

foi colocada na parte lateral exterior do salão paroquial. ------------------- 

A receção ao senhor Padre Rafael Poças foi um grande sucesso, desde a 

preparação para o tapete de flores ao lanche convívio. Por isso, a Junta 

de Freguesia não está arrependida de ter esta atitude, julga se não a 

tivesse tomado o desfecho da cerimónia não seria o mesmo. -------------- 

Dou os parabéns a todas as pessoas que estiveram envolvidas neste 

evento. ------------------------------------------------------------------------------- 

Quero dar os parabéns ao senhor Adolfo Oliveira pelo trabalho que 

realizou nesta cerimónia (fotos e vídeos), para mais tarde ser recordado. 

No dia doze de março de dois mil e quinze, tive uma reunião na Câmara 

Municipal de Póvoa de Lanhoso, com a senhora Presidente da Junta de 

Freguesia de Ferreiros e com o senhor Presidente da Câmara Municipal, 

com a finalidade de acabar o diferendo entre as duas Freguesias, sobre 

os limites da Freguesia de Covelas e a Freguesia de Ferreiros. Houve 
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nova reunião no dia dezassete de março de dois mil e quinze, na sede 

da Junta de Freguesia de Ferreiros, às vinte e uma horas, com a 

presença de todos os membros da Junta de Freguesia de Covelas, a 

Presidente e Tesoureiro da Junta de Freguesia de Ferreiros e o Primeiro 

Secretário da Assembleia de Freguesia de Ferreiros. Expostos os pontos 

de vista de ambas as partes, a reunião terminou às zero horas e trinta 

minutos do dia seguinte. --------------------------------------------------------- 

Tive novamente na Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso no dia vinte 

e quatro de março de dois mil e quinze, às catorze horas, reunião com a 

senhora Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiros. Como desta 

reunião nada resultou, foi marcada nova reunião para o dia trinta de 

março de dois mil e quinze, na Câmara Municipal, entre nós os dois e a 

engenheira Melissa. --------------------------------------------------------------- 

A referida reunião não aconteceu porque os membros do executivo, em 

vinte e cinco de março de dois mil e quinze, decidiram cancelar a 

referida reunião. A situação deve ser resolvida com mais calma e não 

com a rapidez que estava a tomar. --------------------------------------------- 

Em trinta de março de dois mil e quinze, todos os membros da Junta de 

Freguesia estiveram em Monsul no esclarecimento sobre o orçamento 

participativo. -----------------------------------------------------------------------  

Em onze de abril de dois mil e quinze, no parque de exposições de 

Braga, o grupo DIAMONDS DANCE participou, a convite da Tuna de 

Medicina da Universidade do Minho, no II encontro de Tunas da UM, 

com atuações brilhantes. A Junta de Freguesia cedeu a carrinha para o 

transporte dos elementos do grupo, com a Sandra a fazer o favor de as 

conduzir. Dou os parabéns a todos os elementos que compõem o grupo 

e à Sandra. ------------------------------------------------------------------------- 
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A obra na Rua do Souto será executada em breve. -------------------------- 

A pavimentação da Rua da Feiteira será executada também em breve. -- 

A senhora Presidente da Mesa passou a palavra à senhora Mónica 

Costa, que começou por agradecer as palavras do senhor Presidente da 

Junta, no que respeitava à festa de Natal. Fez, igualmente, os 

agradecimentos em nome do grupo DIAMONDS DANCE, às palavras 

proferidas pelo senhor Presidente da Junta, à Junta de Freguesia pelo 

empréstimo da carrinha e à condutora da carrinha, Sandra Fernandes, 

por toda a disponibilidade. ------------------------------------------------------- 

O senhor Adolfo Oliveira pediu a palavra. Concedida que lhe foi, pela 

senhora Presidente da Mesa, agradeceu as palavras que o senhor 

Presidente da Junta teve para com a sua pessoa e afirmou que estaria 

sempre à disposição da Junta de Freguesia, para colaborar naquilo que 

fizesse falta. ------------------------------------------------------------------------  

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. 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. 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 abril de dois mil e quinze, por unanimidade. Explicou todos 

os pormenores. Não havendo qualquer pedido de intervenção, a senhora 
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Presidente da Mesa pôs à votação este ponto, acabando o mesmo por 

ser aprovado por unanimidade. O referido documento composto por 

seis 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 retomou os trabalhos, com 

a leitura do ponto três. 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 abril de dois mil e quinze, 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 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 quatro. 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 quinze. As 

receitas foram cento e vinte mil novecentos e cinquenta e sete euros e 

quatro cêntimos. As despesas foram cento e quatro mil seiscentos e 

trinta e um euros e noventa e três cêntimos. Ficou um saldo para a 

gerência seguinte de dezasseis mil trezentos e vinte e cinco euros e 
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onze 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, acabando o mesmo por ser aprovado por 

unanimidade. O referido documento composto por vinte e seis 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 reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto cinco. 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 na sessão extraordinária da Junta de 

Freguesia, em dez de abril de dois mil e quinze, por unanimidade. As 

receitas (sessenta e seis mil trezentos e vinte e cinco euros e onze 

cêntimos) serão: saldo da gerência anterior (dezasseis mil trezentos e 

vinte e cinco euros e onze cêntimos); correntes (quarenta e quatro mil 

seiscentos e setenta e cinco euros); de capital (cinco mil trezentos e 

vinte e cinco euros). As despesas (sessenta e seis mil trezentos e vinte e 

cinco euros e onze cêntimos) serão: correntes (quarenta e cinco mil 

quinhentos e setenta e cinco euros e onze cêntimos); de capital (vinte 

mil setecentos e cinquenta 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 este ponto, acabando o mesmo por 

ser aprovado por unanimidade. O referido documento composto por 

sete folhas fica arquivado na pasta dos anexos das atas da Assembleia 
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de Freguesia, assinado e rubricado pelas senhoras: Presidente e 

Primeira Secretária desta Assembleia de Freguesia. -------------------------  

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto seis. 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 na sessão ordinária da Junta de Freguesia, em 

um de fevereiro de dois mil e quinze, 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 unanimidade. O referido documento composto por 

trinta e quatro 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. 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, referiu 

que o presente documento foi aprovado na sessão ordinária da Junta de 

Freguesia, em dois de março de dois mil e quinze, 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 unanimidade. O referido 

documento composto por quarenta 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. ------- 
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Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto oito. 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, referiu 

que o presente documento foi aprovado na sessão ordinária da Junta de 

Freguesia, em dois de março de dois mil e quinze, por unanimidade. 

Explicou todos os pormenores. Referindo-se, especificamente, à tabela 

das taxas disse que elas se manteriam em vigor, tal como vinham do 

executivo anterior. ----------------------------------------------------------------- 

No uso da palavra, a senhora Presidente da Mesa afirmou que as taxas 

cobradas pela posse de cão perigoso e potencialmente perigoso deveriam 

ser mais elevadas. ----------------------------------------------------------------- 

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

Primeira Secretária da Assembleia de Freguesia. ----------------------------  

A senhora Primeira Secretária, no uso da palavra, concordou com o que 

a senhora Presidente tinha dito, referindo que não só esses cães são ou 

podem ser perigosos para a saúde pública como ainda podia haver uma 

persuasão de os ter, com taxas mais impeditivas. --------------------------- 

A senhora Mónica Costa pediu a palavra. Concedida que lhe foi, sugeriu 

que as taxas da autenticação de fotocópias e as taxas dos documentos 

arquivados (atas e deliberações) fossem mais baixas. -----------------------  

Em resposta, o senhor Secretário da Junta de Freguesia, no uso da 

palavra, concedida pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia, 

referiu que essas taxas são as que estão em vigor, há alguns anos. E 

que as taxas dos canídeos, respeitantes a esses cães (cão perigoso e 

potencialmente perigoso), são elevadas, no entender da Junta de 

Freguesia. Para esses cães existe legislação apropriada, não será a 
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Junta de Freguesia a impor taxas elevadíssimas, para evitar que as 

pessoas possuem essas raças de canídeos, pois se fosse esse o caso, 

haveria legislação para o efeito. Referiu ainda que a Junta de Freguesia 

não aceitaria qualquer proposta de alteração nesse sentido. ---------------  

Não havendo mais qualquer pedido de intervenção, a senhora 

Presidente da Mesa pôs à votação este ponto, que acabou por ser 

aprovado por maioria (três votos a favor e quatro abstenções de: Olga 

de Jesus de Oliveira Fernandes Duque, Maria Luísa Coutinho Brandão 

Teixeira de Araújo, Mónica Bruna Gomes da Costa e Ângela Coutinho 

Gonçalves). O referido documento composto por quinze 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 nove. 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, referiu 

que o presente documento foi aprovado na sessão ordinária da Junta de 

Freguesia, em um de abril de dois mil e quinze, por unanimidade. 

Explicou todos os pormenores. -------------------------------------------------- 

No uso da palavra, a senhora Presidente da Assembleia de Freguesia 

considerou que o documento, no seu essencial, estava bem, afirmando 

que o preâmbulo deveria ter outra forma. O preâmbulo está estruturado 

para subsídio, quando deveria ser para um mimo. -------------------------- 

Não havendo mais pedidos de intervenção, a senhora Presidente da 

Mesa pôs à votação este ponto, acabando o mesmo por ser aprovado por 

unanimidade. O referido documento composto por quatro folhas fica 
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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 dez. 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 seis 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, primeiro, o senhor José Daniel dos Santos Coutinho que 

disse: “fiquei com dúvidas sobre os terrenos baldios. Gostava de ser 

informado se a bouça ao pé dos penedos brancos é ou não baldio”. ------  

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

na Freguesia de Covelas não existem baldios. A referida bouça é 

propriedade da Junta de Freguesia. -------------------------------------------- 

Depois, interveio o senhor José da Silva Ferreira, dizendo: “fui 

emigrante na Alemanha muitos anos. Pedia à Junta de Freguesia que 

obrigasse os donos das propriedades a fazerem a limpeza nos caminhos 

em frente dos seus terrenos. Eu, na minha frente (Rua de Vila), procedo 

sempre a essa limpeza e até limpo mais um bocado para cada lado. O 

que vejo é que muitas pessoas em vez de limparem atiram o lixo para os 
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caminhos. Não estou habituado a isso; estas pessoas em vez de terem 

brio e ajudarem a Junta a pôr a Freguesia limpa e com uma boa 

imagem para quem passa, fazem o contrário. -------------------------------- 

Em resposta, o senhor Presidente da Junta de Freguesia disse que a 

Junta de Freguesia não tem competência para obrigar ninguém a fazer 

limpeza nas Ruas da Freguesia, mas concordava plenamente com o que 

tinha sido dito pelo senhor Ferreira, no que toca à sua cidadania. ------- 

Por último interveio o senhor Fernando Gomes Valente, com o seguinte 

texto: “Exma. Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia de 
Covelas, permita-me que na pessoa de Vossa Excelência 
cumprimente todos os presentes. -------------------------------------------- 

Cresci e habito nesta Freguesia, sempre habitei, com exceção de quatro 

anos. Dois anos quando estive emigrado em França e dois anos a servir 

Portugal em Moçambique, a cumprir o serviço militar. --------------------- 

Em mil novecentos e sessenta, quando o senhor Padre Couto tomou 

posse como Pároco de Covelas e Ferreiros, tinha nove anos. --------------- 

No ano seguinte (mil novecentos e sessenta e um), o senhor Padre 

Couto organizou um magusto/convívio com as crianças da catequese de 

Covelas e Ferreiros, no cruzamento da Portelinha. Convívio que nunca 

mais se realizou. ------------------------------------------------------------------- 

Em mil novecentos e oitenta e dois, marquei presença nas bodas de 

prata do senhor Padre Couto. --------------------------------------------------- 

Em dois mil e sete, também presenciei as bodas de ouro, do senhor 

Padre. -------------------------------------------------------------------------------- 

Passaram-se sete anos (final de dois mil e catorze) e o senhor Padre 

Couto teve que renunciar ao cargo de Pároco de Covelas e Ferreiros, 

devido à doença que o afetou. ---------------------------------------------------  
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Estou certo que se isto não tivesse acontecido participaria nas bodas de 

diamante. --------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Padre Couto, como ser humano e generoso, deveria ter uma 

justa homenagem, homenagem a levar a cabo pelas duas comunidades 

paroquiais. -------------------------------------------------------------------------- 

Na minha modesta opinião, julgo que a Junta de Freguesia de Covelas e 

a Junta de Freguesia de Ferreiros deveriam organizar, em conjunto, a 

referida homenagem. --------------------------------------------------------------  

No meu ponto de vista, criar uma rotunda no cruzamento da 

Portelinha, colocando aí o busto do senhor Padre Couto. ------------------ 

Para a execução da obra é preciso alargar um pouco o cruzamento. Já 

contactei o senhor Tesoureiro da Junta de Freguesia de Ferreiros, para 

falarmos com a proprietária do terreno. --------------------------------------- 

Como sou um veterano de guerra muito assíduo, sugeria que na 

rotunda fosse colocada uma placa com os nomes dos veteranos de 

guerra das duas Freguesias ou, até mesmo, alargar e colocação dos 

nomes a todos os veteranos das Freguesias do baixo concelho. ----------- 

Covelas, Póvoa de Lanhoso – dezassete de abril de dois mil e quinze. ---- 

A senhora Presidente da Mesa, no uso da palavra, disse ao senhor 

Fernando Valente que poderá assistir às bodas de diamante do senhor 

Padre Couto, porque este não deixa de ser Padre, até porque agora as 

comemorações das bodas de diamante passaram para os sessenta anos. 

Passou, de seguida, a palavra ao senhor Presidente da Junta de 

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

O senhor Presidente da Junta de Freguesia agradeceu a atitude do 

senhor Fernando Valente e acrescentou que a Junta de Freguesia irá 

fazer uma homenagem ao senhor Padre Couto, o termo como ela irá ser 
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realizada ainda está a ser estudada, mas deverá decorrer em setembro 

próximo, porque nessa ocasião o senhor Padre Couto faria cinquenta e 

cinco anos como Pároco desta Freguesia. -------------------------------------  

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 um bom fim de semana e deu por 

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

dez minutos. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


