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ATA SETE/DOIS MIL E QUINZE 
Ao vigésimo sexto dia do mês de abril de dois mil e quinze, pelas onze 
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 extraordinária, com a seguinte ordem de 
trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 
PONTO UM: Apreciação e votação do sentido de voto do senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Covelas, na sessão da Assembleia 
Municipal da Póvoa de Lanhoso, de vinte e sete de abril de dois mil e 
quinze, sobre a aprovação do PDM (Plano Diretor Municipal). ------------- 
PONTO DOIS: Deliberação sobre a concessão de uma parcela de terreno 
no cemitério, com a área de dois metros quadrados, destinados a uma 
sepultura perpétua. --------------------------------------------------------------- 
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 em seguimento à exposição e reclamação 
sobre a proposta da revisão do PDM, apresentada na Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso, em vinte e cinco de setembro de dois mil e 
catorze, afirmando que a Junta de Freguesia de Covelas não recebeu 
qualquer resposta. ---------------------------------------------------------------- 
Após troca de impressões entre todos os membros, estes aprovaram, 
por unanimidade, que o voto do senhor Presidente da Junta de 
Freguesia, na sessão da Assembleia Municipal, de vinte e sete de abril 
de dois mil e quinze, era a favor, com a leitura de uma declaração de 
voto: --------------------------------------------------------------------------------- 
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“Dando cumprimento ao aprovado na sessão extraordinária da Junta de 
Freguesia de Covelas, em vinte e seis de abril de dois mil e quinze (ATA 
SETE/DOIS MIL E QUINZE), sobre a aprovação da revisão do PDM, e 
atendendo ao facto da Junta de Freguesia ter entregado, no dia vinte e 
cinco de setembro de dois mil e catorze, uma exposição e reclamação 
sobre o assunto citado e nunca ter obtido qualquer resposta, todos os 
membros deste executivo, embora com reservas, aprovaram por 
unanimidade o voto a favor, de sorte que não prejudiquem os 
interesses das restantes Juntas de Freguesia e da Câmara Municipal. --
No geral, o referido PDM melhorou substancialmente, mas, na 
Freguesia de Covelas, a melhoria poderia ter sido ainda maior. Bastaria 
terem levado em conta a exposição apresentada. ----------------------------
O voto é favorável para não ir contra a vontade generalizada do resto do 
concelho, mas pela atitude tomada, pensamos, seriamente, votar 
contra, já que era do conhecimento geral que a Junta de Freguesia de 
Covelas realizou uma sessão de esclarecimento à sua população. --------
Continuamos a dizer que o trabalho realizado na proposta, para a 
Freguesia de Covelas, foi realizado sem ter em atenção a evolução que 
se verificou na Freguesia. --------------------------------------------------------
Covelas, Póvoa de Lanhoso – vinte e seis de abril de dois mil e quinze. --
O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA” -------------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia retomou os 
trabalhos, com a leitura do ponto dois. Referiu que o senhor José 
Daniel dos Santos Coutinho, e sua esposa Maria Amélia Barbosa de 
Oliveira Coutinho, residentes na Rua de Vila, número mil cento e 
oitenta e quatro, Covelas, quatro mil oitocentos e trinta – cento e trinta 
Póvoa de Lanhoso, requereram, em quinze de abril de dois mil e quinze, 
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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 oitenta e nove, 
localizada no Talhão cinco, ao senhor José Daniel dos Santos Coutinho 
e à esposa Maria Amélia Barbosa de Oliveira Coutinho, conforme o 
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. ------ 
Às onze horas e cinquenta 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) ----------------------------------------------------------------------------------------
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