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ATA SEIS/DOIS MIL E DEZASSEIS 

Ao segundo dia do mês de maio de dois mil e dezasseis, pelas vinte 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: 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: 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 Adelino da Silva Valente, residente na 

Rua de Santa Marinha, número trinta e seis, Covelas, quatro mil 

oitocentos e trinta – cento e trinta Póvoa de Lanhoso, requereu, em vinte 

de abril de dois mil e dezasseis, que lhe fosse concessionada a sepultura 

no Cemitério desta Freguesia, com o número noventa. ---------------------- 

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

unanimidade, a concessão da referida campa número noventa, 

localizada no Talhão cinco, ao senhor Adelino da Silva Valente, conforme 

o estipulado no Regulamento do Cemitério da Freguesia de Covelas. Os 

documentos deste processo compostos por quatro folhas ficam 

arquivados na pasta referente ao Cemitério da Junta de Freguesia de 

Covelas. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia retomou os 

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

 Após elaboração do projeto para o arranjo da obra, o projeto desta 

obra sofreu algumas modificações. Assim, aconteceu. No dia treze de 

abril de dois mil e dezasseis, no local da obra estiveram presentes 

todos os membros da Junta de Freguesia, o senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Manuel Baptista, o seu assessor, senhor Lino e o 

senhor Engenheiro Marinho (autor do projeto), para o analisar. 

Analisado e achado conforme pelos presentes. A obra terá o seu inicio 

em junho/dois mil e dezasseis. ---------------------------------------------- 

 Em complemento ao já referido na reunião de dois de abril de dois mil 

e dezasseis - o apoio da Câmara Municipal às obras na Igreja Matriz 

de Covelas - informo que o subsídio da edilidade é de oito mil euros. 

 No dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezasseis, o senhor José 

Carvalho, tendo detetado anomalias nas águas de consumo do senhor 

Carlos Tinoco e averiguado o que se passava, concluiu que a situação 

era causada pela BRAVAL. De imediato, tentou contactar o Presidente 

da Junta. Não o tendo conseguido, já que me encontrava no Alentejo, 

contactou o Secretário da Junta, que se deslocou ao local para se 

inteirar da situação ocorrida. ------------------------------------------------  

 Estávamos no dia vinte e cinco de abril, no final do dia. O senhor 

Secretário disse ao senhor José Carvalho que iria pôr o senhor 

Presidente da Junta ao corrente desta situação, mas, devido ao 

feriado, a situação talvez só se resolvesse na manhã do dia seguinte.  

 No dia vinte e seis de abril, informei o senhor Presidente da Câmara 

Municipal, que, de imediato, se prontificou a vir ao local. Pelas onze 

horas, ele, eu e o senhor Agostinho Fernandes estávamos no local para 

nos inteirarmos da verdade das coisas. Deparamos com uma situação 
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inimaginável. Nesse momento, chegaram alguns colaboradores da 

BRAVAL, para a lavagem de depósitos, tanques e outras coisas. ------  

 O senhor Presidente da Câmara Municipal mandou proceder à recolha 

de água para análise. A Junta de Freguesia pediu responsabilidades 

à BRAVAL, facto que teve a imediata concordância da Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 

 Alguém contactou o “JN – Jornal de Notícias” para noticiar. O senhor 

Delfim Machado, responsável pelas noticias no nosso concelho, 

procedeu ao registo do acontecimento nesse próprio dia (vinte e seis 

de abril de dois mil e dezasseis). --------------------------------------------- 

Às vinte e uma horas e quinze 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) 


