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ATA SETE/DOIS MIL E CATORZE 

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e catorze, pelas quinze 

horas e trinta 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 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 celebração de protocolo entre a Junta 

de Freguesia de Covelas, Maria da Glória Nogueira e Aida Alves da Silva 

Cerqueira. -------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS: Deliberação sobre a celebração de protocolo entre a 

Junta de Freguesia de Covelas, Paulo José Vieira Alves e esposa Cidália 

da Conceição Machado Palha, e José António Machado Palha. ------------ 

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

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

Presidente da Junta de Freguesia deu início à sessão com a leitura do 

ponto um. Referiu que se deslocou ao local, na presença de todos os 

outros membros da Junta de Freguesia, para melhor avaliar a situação, 

depois de uma reunião tida no dia trinta de abril de dois mil e catorze, 

com a D. Aida Cerqueira e o senhor Manuel Gonçalves, que lha tinham 

solicitado, como forma de solucionar um problema antigo relacionado 

com as águas pluviais que afetam as propriedades de ambos. ------------  

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

por unanimidade, fazer um protocolo entre as partes, visando cessar o 

conflito existente, pois julgam que, na altura (há mais de vinte anos), a 



 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

2 
 

solução encontrada não foi a melhor, devendo a mesma ser corrigida 

com esta nova e ora proposta: --------------------------------------------------- 

---------------------------------- PROTOCOLO ------------------------------------ 

Ao x dia do mês de y do ano de dois mil e catorze, na sede da Junta de 

Freguesia de Covelas, concelho de Póvoa de Lanhoso, foi celebrado o 

presente protocolo, entre os seguintes outorgantes, a saber: -------------- 

Primeira Outorgante: JUNTA DE FREGUESIA DE COVELAS, pessoa 

coletiva número ---, com sede na Rua do Soutal, número sessenta e 

quatro, Covelas, quatro mil oitocentos e trinta – cento e vinte e oito 

Póvoa Lanhoso, representada neste ato pelo seu Presidente da Junta de 

Freguesia, Manuel Freitas Fernandes. ----------------------------------------- 

Segunda Outorgante: MARIA DA GLÓRIA NOGUEIRA, solteira, 

contribuinte fiscal número ---, residente na Rua de Vila, número ---, 

Covelas, --- Póvoa de Lanhoso, representada nesta ato por MANUEL DA 
SILVA GONÇALVES, casado, contribuinte fiscal número ---, residente 

na Rua de Vila, número ---, Covelas, --- Póvoa de Lanhoso. ---------------  

Terceira Outorgante: AIDA ALVES DA SILVA CERQUEIRA, casada, 

contribuinte fiscal número ---, residente na Rua Nova de Santa Cruz, 

número ---, S. Victor, --- Braga. ------------------------------------------------  

O presente protocolo que tem por objetivo remediar o conflito entre a 

segunda e terceira outorgante, já que em tempos de chuva, as águas 

pluviais afetam as propriedades dos outorgantes situadas na Rua da 

Capela, freguesia de Covelas, concelho de Póvoa de Lanhoso, conforme 

as plantas em anexo (localização e execução), assinadas por todos os 

outorgantes. ------------------------------------------------------------------------ 

CLAUSULA PRIMEIRA: A segunda outorgante retira a pedra colocada 

na saída do rego dois da propriedade da terceira outorgante. -------------  
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CLAUSULA SEGUNDA: A segunda outorgante deixa executar, na sua 

propriedade, em céu aberto, uma regueira, com exceção nas três 

passagens internas da propriedade (nestas passagens serão aplicados 

tubos de cimento com o diâmetro até zero, sessenta metros). ------------- 

CLAUSULA TERCEIRA: O diâmetro do caudal existente na travessia da 

Rua da Capela não poderá ser aumentado. -----------------------------------     

CLAUSULA QUARTA: A execução da regueira a céu aberto será da 

responsabilidade da primeira outorgante. -------------------------------------  

CLAUSULA QUINTA: Se houver aumento do caudal na travessia 

referida na clausula terceira, o percurso das águas terá que ser feito em 

tubos até ao ribeiro. ---------------------------------------------------------------  

Todos os outorgantes declaram aceitar o presente protocolo, 

comprometendo-se a executá-lo nos mais elementares princípios da boa  

fé. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Feito em triplicado, vai por todos assinado. ----------------------------------- 

PRIMEIRA OUTORGANTE -------------------------------------------------------- 

SEGUNDA OUTORGANTE ------------------------------------------------------- 

TERCEIRA OUTORGANTE ------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia retomou os 

trabalhos, com a leitura do ponto dois. Referiu que na reunião do dia 

seis de maio de dois mil e catorze, na Câmara Municipal, com o senhor 

Vereador Doutor Armando Fernandes, com a presença dos proprietários 

e o senhor Presidente da Junta, ficou vincada a pretensão dos 

proprietários, em celebrarem o protocolo com a Junta de Freguesia, 

para o alargamento da Rua do Souto, na extensão das suas 

propriedades. Decidiu-se fazer um levantamento topográfico, para 

melhor estruturar o protocolo. -------------------------------------------------- 
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Após troca de impressões entre todos os membros, estes aprovaram, 

por unanimidade, este ponto, com a seguinte redacão: -------------------- 

-----------------------------------PROTOCOLO------------------------------------ 

Ao x dia do mês de y do ano de dois mil e catorze, na sede da Junta de 

Freguesia de Covelas, concelho de Póvoa de Lanhoso, foi celebrado o 

presente protocolo, entre os seguintes outorgantes, a saber: -------------- 

Primeira Outorgante: JUNTA DE FREGUESIA DE COVELAS, pessoa 

coletiva número ---, com sede na Rua do Soutal, número sessenta e 

quatro, Covelas, quatro mil oitocentos e trinta – cento e vinte e oito 

Póvoa Lanhoso, representada neste ato pelo seu Presidente da Junta de 

Freguesia, Manuel Freitas Fernandes. ----------------------------------------- 

Segundos Outorgantes: PAULO JOSÉ VIEIRA ALVES, portador do 

cartão de cidadão número ---, válido até ---/---/---, contribuinte fiscal 

número ---, casado no regime de comunhão geral com CIDÁLIA DA 
CONCEIÇÃO MACHADO PALHA, portadora do cartão de cidadão 

número ---, contribuinte fiscal número ---, residentes na Rua das 

Gramelhas, número ---, Este S. Pedro, --- Braga. ----------------------------

Terceiro Outorgante: JOSÉ ANTÓNIO MACHADO PALHA, solteiro, 

portador do cartão de cidadão número ---, valido até ---/---/---, 

contribuinte fiscal número ---, residente na Rua das Gramelhas, 

número ---, Este S. Pedro, --- Braga. -------------------------------------------

O presente protocolo que tem por objetivo o alargamento da Rua do 

Souto, na extensão do prédio dos segundos e terceiro outorgantes 

(cinquenta e três metros de comprimento), situado no Souto (Rua do 

Souto), freguesia de Covelas, concelho de Póvoa de Lanhoso, inscrito na 

matriz predial da freguesia de Covelas, concelho de Póvoa de Lanhoso, 

sob o artigo ---- urbano e artigo -----, descrito com o n.º ----/------, da 

Conservatória do Registo Predial de Póvoa de Lanhoso. -------------------- 
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CLAUSULA PRIMEIRA: Os segundos e terceiro outorgantes cedem à 

primeira outorgante --- metros quadrados (cento e vinte metros 

quadrados) de terreno, para alargamento da Rua do Souto, do prédio 

identificado supra, conforme a planta do levantamento topográfico, em 

anexo, assinada por todos os outorgantes. ------------------------------------  

CLAUSULA SEGUNDA: Os segundos e terceiro outorgantes cedem à 

primeira outorgante a pedra existente no atual muro de suporte e do 

prédio urbano em ruinas, a demolir, que será utilizada nas obras de 

execução do alargamento da Rua do Souto. ---------------------------------- 

CLAUSULA TERCEIRA: A primeira outorgante executará o muro de 

suporte com cinquenta e três metros de comprimento com altura média 

de dois metros e quarenta centímetros, imediatamente a seguir ao 

alargamento da Rua do Souto. --------------------------------------------------  

CLAUSULA QUARTA: A pavimentação (cento e vinte metros quadrados) 

do alargamento da Rua do Souto, será da responsabilidade da primeira 

outorgante. -------------------------------------------------------------------------  

CLAUSULA QUINTA: Será assegurada pela primeira outorgante a área 

da implantação do prédio urbano em ruínas. --------------------------------- 

CLAUSULA SEXTA: A área do terreno (cento e vinte metros quadrados), 

cedida à primeira outorgante, não será descontada na revisão do PDM. -

CLAUSULA SÉTIMA: A área de aproximadamente de dois mil e cem 

metros quadrados que ficará desbloqueada para construção, prevista na 

revisão do PDM não será alterada com a realização das obras a efetuar, 

conforme as plantas: do ordenamento e condicionantes, em anexo, 

assinadas por todos os outorgantes. ------------------------------------------- 

Todos os outorgantes declaram aceitar o presente protocolo, 

comprometendo-se a executá-lo nos mais elementares princípios da boa 

fé. –----------------------------------------------------------------------------------- 
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Feito em triplicado, vai por todos assinado. ----------------------------------- 

PRIMEIRA OUTORGANTE -------------------------------------------------------- 

SEGUNDOS OUTORGANTES ---------------------------------------------------- 

TERCEIRO OUTORGANTE ------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia reiniciou os 

trabalhos, com a leitura do ponto três. Referiu que depois de algumas 

reuniões, da troca de mails, de ofícios e ainda com a ajuda do senhor 

Deputado Nuno Reis, que teve um papel importante perto das Estradas 

de Portugal, chegou-se a um acordo entre as Estradas de Portugal e a 

Câmara Municipal, sobre a questão da Rua da Rita. Dessa sorte, as 

Estradas de Portugal vão entregar a estrada (Rua da Rita) ao domínio 

da Câmara Municipal, juntamente com uma verba de vinte e cinco mil 
euros para o arranjo da derrocada. O protocolo deve ser efetuado em 

breve. Assim, logo que seja assinado o protocolo da cedência da estrada 

à Câmara Municipal será executado o muro conforme o projecto 

elaborado”. -------------------------------------------------------------------------- 

No uso da palavra, o senhor tesoureiro da Junta de Freguesia lamentou 

o facto do atraso no cabimento da candidatura dos dois colaboradores. 

Referiu que a intervenção na Rua do Moinho (desde o moinho até à casa 

dos nichos) foi sucedida com êxito. --------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que espera que em 

breve tenha essa candidatura cabimentada, mas para salvaguardar 

qualquer anomalia, efetuou-se no dia vinte e um de maio de dois mil e 

catorze uma nova candidatura, ao abrigo do Contrato Emprego-

Inserção, para a colocação de um colaborador. Acrescentou que os 

trabalhos para a correção da rotunda do Largo da Igreja (reduzi-la um 

bom pedaço), iniciam-se no próximo dia vinte e seis de junho. Informou 

que no dia vinte e oito de maio de dois mil e catorze, recebeu do Grupo 
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Desportivo de Covelas uma comunicação a informar da denúncia do 

protocolo antes celebrado entre a edilidade e o referido grupo, quanto à 

utilização do edifício da antiga escola primária, a partir daquela data, 

assim: “Exmo. Senhor Presidente da Freguesia de Covelas. ---------------- 

Tendo sido celebrado, um protocolo, entre a Junta de Freguesia de 

Covelas e o Grupo Desportivo de Covelas, para a cedência de parte do 

edifício da Escola Primária, venho informar V. Exa, que por razões 

alheias à minha vontade, e pelo facto de não serem efetuadas obras pela 

Câmara Municipal, como seria desejável dando o mínimo de condições 

para que se pudesse dar uso ao citado espaço, venho a partir desta data 

denunciar, o referido protocolo. ------------------------------------------------- 

Com os meus cumprimentos. O Presidente da Direção, Jaime de Sousa 

Oliveira”. ----------------------------------------------------------------------------  

Às dezassete horas 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:  

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

O Secretário:  

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

O Tesoureiro:  

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

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

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

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

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


