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ATA NÚMERO SETE 

No dia vinte e nove de junho 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 (dezassete de abril de 

dois mil e quinze). -----------------------------------------------------------------  

PONTO DOIS: Apreciação e votação da alteração do Regulamento do 

“Cheque Bebé”. -------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRÊS: 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). --------------------- 
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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 dez de maio de dois mil 

e quinze, a nossa Freguesia recebeu duas excursões vindas de Forjães – 

Esposende (terra Natal do Reverendíssimo Padre Rafael Poças). A pedido 

do senhor Padre Rafael Poças, o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, no final da eucaristia, dirigiu-lhes umas palavras. Como não 

fazia sentido receber a comitiva sem qualquer lembrança, foi decidido 

pelo executivo, que o senhor Presidente da Junta de Freguesia a 

brindasse com um prato liso gravado. O preço da lembrança foi de cem 
euros e oitenta e seis cêntimos. ----------------------------------------------  

Em catorze de maio de dois mil e quinze, recebemos a resposta à 

exposição que fizemos sobre o PDM. A resposta foi negativa, tal como 

podem verificar na fotocópia número um. ------------------------------------- 

Um grupo de onze jovens de Covelas frequentaram a catequese na 

paróquia de S. Victor – Braga, para preparação do crisma. No dia 

dezasseis de maio de dois mil e quinze, na Igreja de Santo Adrião – 

Braga, receberam o sacramento. Foi decidido, por todas as famílias, que 

depois da cerimónia, haveria lugar a um banquete, para todos os 

intervenientes. Como a Junta de Freguesia tinha oferecido as 

lembranças no dia vinte de dezembro de dois mil e catorze, no crisma 

realizado na Freguesia de Covelas, e como estes jovens não puderam 

fazê-lo, a Junta de Freguesia cedeu o espaço (salão da sede da Junta de 

Freguesia) e custeou a lembrança no valor de setenta euros. Dou os 

parabéns a todos os que estiveram envolvidos, para que esta iniciativa 
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tivesse o sucesso que teve. Prova disso mesmo é o editorial do jornal 

“Terras de Lanhoso”, de quatro de junho de dois mil e quinze, tal como 

o documenta a fotocópia número dois. ---------------------------------------- 

A Comissão de Festas de S. Julião de Covelas/dois mil e quinze 

arranjou o interior da cave do Salão Paroquial, com a concordância do 

Concelho Económico Paroquial de Covelas. Durante três semanas, de 

segunda a sexta, das vinte e uma horas às duas horas, todos os 

elementos da Comissão de Festas de S. Julião de Covelas/dois mil e 

quinze; o senhor António Oliveira, do Concelho Económico Paroquial de 

Covelas e eu (com exceção às quartas-feiras, das vinte horas às vinte e 

três horas, por impedimento justificado no horário da Junta de 

Freguesia), trabalhamos nesta realização. A Junta de Freguesia 

contribui com oitocentos e cinquenta euros. Dou os parabéns a todos 

pelo empenho demonstrado, pelas horas gastas, pelo trabalho gratuito a 

favor da comunidade. Queria deixar também uma palavra muito 

especial de agradecimento e gratidão ao senhor Fernando Moreno, pela 

oferta que fez e que proporcionou esta iniciativa. Penso que todos viram 

o resultado da obra realizada, pecando apenas pela falta da tijoleira no 

chão. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Fernando Moreno, no dia dezanove de junho de dois mil e 

quinze, deslocou-se ao Salão Paroquial, para se inteirar do resultado 

das obras, que o deixaram muito satisfeito. Para ajudar na colocação do 

chão, ofereceu dez pulverizadores, para serem sorteados. Mais uma vez, 

agradeço ao senhor Fernando Moreno. ---------------------------------------- 

Em vinte de junho de dois mil e quinze, a Comissão das Festas de S. 

Julião de Covelas/dois mil e quinze organizou uma sardinhada. 

Atendendo ao meu pedido, no final da sardinhada, o senhor Presidente 

da Câmara Municipal anunciou a oferta, pela Câmara Municipal, da 
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tijoleira. Estes trabalhos (revestimento do chão) começarão depois das 

Festas de S. Julião de Covelas/dois mil e quinze. Agradeço ao senhor 

Presidente Manuel Baptista. -----------------------------------------------------  

Conforme informei em sessão anterior, no dia dezassete de maio de dois 

mil e quinze, o lanche partilhado, com o propósito de assinalar o 

sucesso de mais um Cortejo Histórico e Etnográfico de S. José/dois mil 

e quinze, que teria lugar com todos os participantes e seus familiares, 

ocorreu nas instalações da Associação Cultural de Jovens de Valdemil. 

A Junta de Freguesia decidiu não participar por causa do outro evento – 

o Crisma. ---------------------------------------------------------------------------  

A maioria dos presentes já viram, por certo, o site da Junta de 

Freguesia, estruturado pelo Filipe e disponibilizado há dias. Aos poucos 

vai ficando concluído. Recebo constantemente os parabéns pela sua 

execução. Quero agradecer ao Delfim, pela ajuda que tem dado ao 

Filipe. Agradeço também ao senhor Adolfo Oliveira, pelas fotografias. Se 

alguém quiser dar o seu contributo para o melhorar, poderá fazê-lo e é 

bem aceite. ------------------------------------------------------------------------- 

Como o informado na sessão anterior, as pequenas obras que a Junta 

de Freguesia pretende realizar, para dar satisfação ao acordo de 

execução a que tem direito para o ano em curso (seis mil duzentos e 

quarenta e seis euros e cinquenta e oito cêntimos) - as previstas no 

orçamento de dois mil e quinze, são as seguintes retificações: Travessa 

das Cantoneiras; Rua do Vadieiro; Rua do Passadiço e Rua da 

Portelinha. Foram adjudicadas à empresa CALCETEIROS J&B – João 

Oliveira & Brás – Calceteiros, Lda., de Geraz do Minho – Póvoa de 

Lanhoso; terão o seu início nos finais do mês de julho/dois mil e 

quinze, e a despesa divide-se desta forma: ------------------------------------ 

Travessa das Cantoneiras – três mil e quarenta e nove euros. ---------- 
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Rua do Vadieiro – setecentos e quarenta euros. --------------------------- 

Rua do Passadiço – mil duzentos e sessenta e cinco euros. ------------ 

Rua das Portelinhas – setecentos e sessenta e cinco euros. ------------ 

A Rua da Feiteira já deveria ter o pavimento concluído. Não o tem 

porque a Câmara Municipal, depois de receber o orçamento respeitante 

ao pavimento, suspendeu a adjudicação, por considerar que esta Rua 

não tinha utilidade que merecesse tamanho gasto. Em reunião com o 

executivo, o senhor Presidente da Câmara Municipal pavimentava a 

Rua, mas apenas com cinco metros de largura. ------------------------------ 

A Junta de Freguesia concordou com todos os pontos que o senhor 

Presidente da Câmara fundamentou, discordando apenas com a 

pavimentação de só cinco metros de largura. Sendo assim, seria melhor 

adiar o empreendimento, se fosse essa a alternativa, pois seria deitar o 

dinheiro fora, já que com as primeiras chuvadas, atendendo à 

inclinação que a Rua tem, nem um bocadinho de pavimento sobraria. 

Reconhecemos que esta obra foi mal pensada: a largura é absurda, mas 

a asneira feita tem de ser solucionada. Com tanta persistência nossa, o 

senhor Presidente da Câmara Municipal atendeu os nossos 

fundamentos e na passada quarta-feira informou-me que pavimentada 

a Rua em toda a sua extensão, de muro a muro. A obra será executada 

em breve. A Junta de Freguesia também suportará uma quantia 

elevada, devido ao protocolo existente, tal como podem verificar pela 

fotocópia número três. Assim, a Junta de Freguesia pedirá alguns 

orçamentos. ------------------------------------------------------------------------ 

Hoje (vinte e nove de junho de dois mil e quinze), iniciamos as obras do 

alargamento da Rua do Souto. -------------------------------------------------- 
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A senhora Presidente da Mesa passou a palavra à senhora Mónica 

Costa. Esta começou por dizer que todas as segundas-feiras, das 

dezanove horas e quinze minutos às vinte e duas horas, no salão da 

sede da Junta de Freguesia, o grupo DIAMONDS DANCE tinha o seu 

ensaio. Neste momento, também têm aulas de aeróbica para adultos. 

Os interessados serão bem-vindos. Referiu ainda que fazia um pedido à 

Junta de Freguesia: que colocasse espelhos na parede lateral (frente à 

entrada), em toda a sua extensão, pois seriam de uma grande utilidade. 

Fez um pedido: que as futuras sessões da Assembleia de Freguesia não 

fossem marcadas para as segundas-feiras, para não coincidirem com os 

ensaios. ----------------------------------------------------------------------------- 

No uso da palavra, a senhora Presidente da Mesa disse que esta sessão 

foi marcada excecionalmente, devido a factores alheios à sua vontade e 

desconhecia que o grupo DIAMONDS DANCE tinha os ensaios às 

segundas-feiras. ------------------------------------------------------------------- 

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. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Junta de Freguesia afirmou não ser muito 

viável a colocação de espelhos. -------------------------------------------------- 

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. -----------------------  

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

senhora Presidente da Mesa, referiu que continuava a achar que as atas 
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eram muito extensas, que a ata não mencionava a intervenção do 

senhor Secretário da Junta de Freguesia, referente ao ponto oito da 

última sessão. ----------------------------------------------------------------------  

A senhora Presidente da Mesa concordou com a observação da senhora 

Mónica Costa e pediu à senhora Primeira Secretária da Assembleia de 

Freguesia, para que acrescentasse aquilo que faltava. ---------------------- 

Feita a correção da ata número seis, nenhum outro membro fez 

qualquer pedido de intervenção. A senhora Presidente da Mesa colocou 

este ponto 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 dois de junho 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 

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. ------------------------------------------------- 

Seguidamente a senhora Presidente da Mesa retomou os trabalhos, com 

a leitura do ponto três referente à análise da atividade da Junta de 

Freguesia, bem como à sua situação financeira. Passou 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 
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intervenção, a Assembleia de Freguesia de Covelas ficou inteirada. O 

referido documento composto por 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. ------- 

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. ---------------  

Não havendo qualquer pedido de intervenção, 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 semana cheia de sucessos e deu por encerrada a sessão da 

Assembleia de Freguesia, às vinte e duas horas e doze minutos. ---------  

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


