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ATA SETE/DOIS MIL E DEZASSEIS 

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte 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 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 um donativo ao Concelho Económico 

Paroquial de Covelas, destinado às obras da Igreja Matriz de Covelas. ---                                                                                                                             

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 a Junta de Freguesia tinha que contribuir para 

as obras da Igreja Matriz. --------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, a atribuição de um donativo de mil euros, com o 

fundamento seguinte: “Considerando que a Câmara Municipal de Póvoa 

de Lanhoso apoiou as obras na Igreja Matriz de Covelas, com a doação 

de um bom subsídio, a Junta de Freguesia de Covelas, que, para tanto, 

teve um papel decisivo, também não poderia deixar de contribuir com um 

donativo, dentro das suas possibilidades”. Deliberando, também, enviar 

a proposta para apreciação e votação em reunião da Assembleia de 

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

Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia retomou os 

trabalhos, com a leitura do ponto dois. Referiu que: ------------------------- 
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 Na altura do acidente da BRAVAL, com a noticia ainda não publicada 

até ao dia dois de maio, apesar da minha ida à redação do JN, para 

indagar sobre o motivo do silêncio. A resposta era sempre a mesma 

“não tinham espaço para publicar a notícia”. ------------------------------ 

 Não me contentei com o silêncio. O senhor Dr. Pedro Machado tinha-

me abordado por três vezes, para que me calasse também. Então, no 

dia dois de maio, da parte da manhã, liguei de novo para a redação do 

JN, para saber por que motivo a notícia ainda não tinha sido colocada 

no jornal. A pessoa que me atendeu o telefone disse-me que ligasse às 

catorze horas, porque a menina que coordenava essa área tinha tirado 

dois dias de férias. Teria que falar com a colega, mas só às catorze 

horas. Não fiquei convencido, mas telefonei e falei com a menina 

Carla, que me informou que o senhor repórter, Delfim Machado, me 

contactaria brevemente, o que aconteceu. Tive, no entanto, que 

manifestar ao senhor Delfim Machado o meu desagrado pelo silêncio 

da notícia. Exagerei nas palavras, mas estão ditas, pois foi também a 

forma de fazer chegar a notícia ao público – no dia seguinte, três de 

maio de dois mil e dezasseis, estava a ser lida por muita gente. ------- 

 No dia três de maio, foi contactado pela TVI, SIC, Porto Canal, RTP 

UM, CM e um repórter do JN. Não pude marcar presença em nenhum 

destes órgãos de comunicação social (estava em Coimbra, em trabalho 

da empresa, desde as sete horas e trinta minutos), mas prestei os 

depoimentos por telefone. ---------------------------------------------------- 

 Devido à minha ausência, o senhor José Carvalho orientou bem as 

pessoas que quiseram fazer reportagem sob o ocorrido. -----------------  

 Desta forma, a noticia, no dia três de maio, estava a ser divulgada por 

quase todos os órgãos de comunicação social, pelo menos a mais 

relevante. ------------------------------------------------------------------------ 
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 No dia seis de maio de dois mil e dezasseis, a Junta de Freguesia 

recebeu um mail do Grupo Parlamentar “Os Verdes”, para 

conhecimento da pergunta dirigida ao Ministério do Ambiente pelos 

senhores Deputados Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira, sobre a 

contaminação da água. -------------------------------------------------------    

 No dia seis de maio, tive uma reunião na BRAVAL, com o senhor 

Presidente da Câmara, o senhor Dr. Pedro Machado e o Dr. Rui 

Morais, representante da Agere. A BRAVAL e a Agere assumiram o 

erro e propuseram o imediato abastecimento de água às cinco casas 

da família Tinoco. A Junta de Freguesia não aceitou esta solução, tal 

como a Câmara Municipal, pois a solução não tinha qualquer sentido. 

 As análises feitas no dia vinte e seis de abril de dois mil e dezasseis 

revelaram resultados muito preocupantes. No dia dez de maio de dois 

mil e dezasseis, foram feitas novas análises das nascentes afetadas e 

os resultados ainda foram piores. O laboratório aconselhou que se 

aguardassem dois meses para a realização de novas análises. --------- 

 Em dez de maio de dois mil e dezasseis, foi feita colheita de amostras 

de água em quatro nascentes: Maria Luísa Coutinho Teixeira 

Brandão; Rómulo Gomes; Fátima Fernandes; Fontanário da Igreja 

(Rua de S. Julião). Os resultados foram todos negativos. A Junta de 

Freguesia pretendeu demostrar que na Freguesia encontrar alguma 

nascente em boas condições é já coisa rara. ------------------------------ 

 Em vinte e quatro de maio de dois mil e dezasseis, foi apresentado na 

Câmara Municipal um requerimento a solicitar a iluminação pública 

na Rua de Sinde (ainda em falta). ------------------------------------------- 

 Em vinte e cinco de maio de dois mil e dezasseis, a Junta de Freguesia 

entregou um donativo ao Sport Club Maria da Fonte no valor de cento 
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e cinquenta euros. Por sua vez, o Sport Club Maria da Fonte ofereceu 

cinco cadernetas de bilhetes para um sorteio. ----------------------------  

 Em vinte e seis de maio de dois mil e dezasseis, às quinze horas, 

ocorreu uma reunião na sede da Junta de Freguesia de Covelas, com 

a Comissão Permanente do Ambiente da Assembleia Municipal. O 

assunto da reunião foi o incidente ocorrido nas nascentes de águas, 

mercê da atividade da BRAVAL. Estiveram presentes: Manuel Freitas 

e Filipe Sousa, em representação da Junta de Freguesia de Covelas e 

Eng. José Faria, Dra. Antónia Pereira, Dra. Preciosa e António 

Machado, em representação da Comissão do Ambiente. Foi uma 

reunião muito construtiva. A Comissão deu o total apoio à Junta de 

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

 O Centro Escolar do Cávado proporcionou às crianças do primeiro 

ciclo uma visita de estudo a Lisboa. A Junta de Freguesia colaborou 

com a iniciativa. No dia vinte e seis de maio de dois mil e dezasseis, 

entregou ao referido Centro Escolar um valor de quarenta euros (dez 

euros/criança). -----------------------------------------------------------------  

 Em vinte e sete de maio de dois mil e dezasseis, foram adjudicadas as 

seguintes obras: muro de suporte na Rua Moinho de Vento, pelo valor 

de mil e setecentos euros; arranjo do tanque público da Fonte de 

Guivães, na Rua de Guivães, pelo valor de dois mil e cem euros, 

ambas a Augusto Vieira de Oliveira, de Geraz do Minho – Póvoa de 

Lanhoso. -------------------------------------------------------------------------  

 No dia vinte e sete de maio de dois mil e dezasseis, realizou-se o VI 

sarau de grupos corais. O grupo Coral de Covelas foi orientado pelo 

senhor Prof. Dr. João Duque, com inegável brilhantismo. --------------  

 A Junta de Freguesia associou-se a este evento, comparticipando na 

despesa do bolo, com duzentos euros. ------------------------------------ 
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Às vinte e uma horas e quarenta 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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